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Milí čitatelia! 

 
     Drţíte v rukách druhé číslo školského časopisu Pohľady, ktoré 

v mnohom nadväzuje na predchádzajúce, prvé číslo. Potešil nás 

priaznivý ohlas a prijali sme i kritické slová, ktoré nás nabádajú 

k ďalšej tvorivej práci. 

     V tomto školskom roku sme pre všetkých, ktorí sa chcú podieľať 

na tvorbe Pohľadov, ponúkli prácu v Novinárskom krúţku. Sme 

radi, ţe sa nám podarilo vytvoriť tím prispievateľov, ktorí obohatili 

naše doterajšie skúsenosti o ďalšie podnety a nápady. 

     Aj v druhom čísle nájdete mnoho zaujímavých textov, ktoré vás  

rozptýlia a veríme, ţe aj predvianočne naladia. 

Všetkým čitateľom Pohľadov prajeme krásne vianočné sviatky! 

 

Vaša redakcia 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príhovor 
 

     Prichádza čas Vianoc, čas, keď kaţdý z nás s vďakou prijíma 

teplé ľudské slovo, pohladenie. Pohľad na 

svet sa stáva zrazu krajším.  Je to čas, kedy si 

viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, 

úcty a obetavosti. To sú hodnoty, ktoré 

znamenajú veľa aj pre „veľkú rodinu“, ktorou 

je naša škola. 

     Dovoľte mi, aby som trochu zaspomínala 

a pripomenula najvýznamnejšie udalosti, 

ktoré sa stali v našej škole od začiatku tohto 

školského roka.  

     V septembri sme sa vrátili po prázdninách 

opäť do školy a pre našich prvákov sme pripravili nový školský 

vzdelávací program. A keďţe nám záleţí na tom, aby ste sa v škole 

aj dobre cítili, dôleţité je aj prostredie, v ktorom trávite niekoľko 

rokov svojho ţivota. Počas letných prázdnin sa nám podarilo 

vymeniť okná vo všetkých triedach a v týchto dňoch 

dokončujeme zatepľovanie, vymieňame podlahy a maľujeme. 

Verím, ţe vo vynovených triedach sa vám bude učiť ešte lepšie 

ako doteraz.  

     Čo sa týka materiálneho vybavenia školy, v tomto školskom 

roku sme vďaka sponzorom LIONS CLUB-u z Prešova zriadili 

hrnčiarsku dielňu. V novembri sa v našej škole konala Tlačová 

konferencia pri príleţitosti jej oficiálneho otvorenia, na ktorej sa 

zúčastnili popredné slovenské médiá – televízie STV, Markíza a TA3, 

Rádio Expres, tlačové agentúry SITA a TASR, periodiká Spišský 

korzár a Podtatranské noviny. 

     Nadácia PRAMEŇ prispela našej škole na zriadenie školskej 

kniţnice s čitárňou, ktorú budete môcť vyuţívať v budúcom roku.  

     LIONS CLUB z Košíc nás uţ po šiestykrát pozval na Benefičný 

koncert Jesenná harmónia. Tí, ktorí ste sa koncertu zúčastnili, mi 

dáte za pravdu, ţe koncert bol veľmi pekný. Okrem umeleckého 

záţitku sme dostali finančný príspevok, ktorý pouţijeme na nákup 



zariadenia do kuchyniek, ktoré sa práve teraz pripravujú 

v internáte. Takţe, „hladoši“, máte sa na čo tešiť! Okrem čínskych 

polievok si budete môcť pripraviť v nových kuchynkách aj niečo 

lepšie!   

     Začiatkom novembra sme zrealizovali cestu do Prahy, kde sa 

nám podarilo nadviazať spoluprácu so školou pre nevidiacich. Je 

to Gymnázium a Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutých. 

Štyria ţiaci sa zúčastnili súťaţe v písaní na počítači, kde dosiahli 

pekné umiestnenie.  

 V decembri sa ţiaci nadstavbového štúdia TEP zúčastnili 

Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Veľtrhu sa zúčastnilo 86 

domácich a zahraničných firiem. Naša cvičná firma PRÚTY, s. r. o., 

Levoča získala hlavnú cenu a stala sa absolútnym víťazom!!!  

Je to obrovský úspech, ku ktorému jej všetci srdečne blahoţeláme! 

     Toto sú len tie najdôleţitejšie udalosti zo ţivota našej školy. Ďalšie 

aktivity, ktorých je mnoho, ani nemôţem spomenúť, lebo by som 

asi napísala ďalšie číslo časopisu.  

     Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v tomto roku pomohli 

zviditeľniť našu školu či uţ v oblasti vzdelávania, kultúry alebo 

športu.  

     Počas nastávajúcich vianočných dní Vám všetkým ţelám, aby 

boli naplnené radosťou a šťastím. Prajem Vám vnútornú silu, stály 

zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí ţivota. Veľa zdravia, 

ţivotnej iskry, lásky a potešenia z najbliţších a z ľudí blízkych Vášmu 

srdcu. 

Na záver mi dovoľte povedať vianočný vinš: 

 

 Na Vianoce, keď svet stíchne, 

 nech Vám Boţie dieťa vdýchne  

 pokoj, radosť a posilu, 

 nielen v túto svätú chvíľu, 

 ale taktieţ v novom roku, 

 nech Vás vedie v kaţdom kroku. 

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám zo srdca praje 



.... Hľadá sa riaditeľ!!!!!! Hľadá sa riaditeľ!!! 

Hľadá sa riaditeľ!!!! 
 

 
 Táto veta vírila v hlavách súčasných aj budúcich 

zamestnancov cvičnej firmy od začiatku školského roka. 

Zamestnávala myseľ aj členov výberovej komisie, ktorí si 18. 

septembra 2009 sadli za stôl.  

 Kandidátmi na tento 

post boli štyria študenti, ktorí 

prejavili záujem 

a odhodlanie vyskúšať si, 

ako to na takom výberovom 

konaní pri prijímaní 

zamestnanca do práce 

prebieha. Odvahu našli: 

Mária Jarošová, Janka 

Nikorovičová, Jozef Olekšák 

a Mária Pacigová. Práve oni 

sa 11. septembra 2009 

zúčastnili psychologických 

testov, ktoré realizovalo NZZ, 

Psychologická ambulancia, Námestie Š. Kluberta 6 v Levoči 

zastúpené klinickou psychologičkou PhDr. Lýdiou Potengovou. Ich 

cieľom bolo vybrať zo štyroch uchádzačov na pozíciu riaditeľ /-ka 

firmy kandidáta s najvyhovujúcejším psychologickým profilom. 

Zisťovala sa úroveň rozumových schopností, úroveň všeobecných 

znalostí, motivácie, ašpirácií, schopnosti sebahodnotenia 

a predstáv o vedení firmy ako aj osobnostná štruktúra 

uchádzačov.  

V závere bol s účastníkmi 

výberového konania 

prevedený pohovor 

a riadené interview. 

 Výber pokračoval 18. 

9. 2009, kedy kandidáti 

odpovedali a reagovali na 

otázky členov výberovej 

komisie, komunikovali 



v anglickom jazyku, testovali sa v riešení konfliktných situácií či 

v rozhodovaní sa v navodených skutočnostiach.  

... asi takéto boli reakcie našich kandidátov pred komisiou  

 

 

 

 

 

 

 

     Všetci zamestnanci firmy pozorne počúvali odpovede 

kandidátov na post riaditeľa cvičnej firmy.  

 .... a potom nastalo hlasovanie. TAJNÉ! Všetkým 

zamestnancom aj členom výberovej komisie sa rozdali hlasovacie 

lístky s menami štyroch kandidátov a rozhodovalo sa, zvaţovalo. 

Všetky PRE a PROTI. 

 Sčítanie hlasov určilo víťaza výberového 

konania, ktorým sa stala s najvyšším počtom 

hlasov Janka NIKOROVIČOVÁ. Zástupkyňu 

firmy si určila nová riaditeľka firmy a stala sa 

ňou Iveta Janščáková.  

 

 

                                                              

                     Blahoţeláme! 

 

 

Novej riaditeľke firmy ţeláme veľa, veľa 

dobrých nápadov, chuti do práce a sily viesť 

pracovný kolektív a byť dobrým vzorom.  

        

 

Ing. Miriam Mrovčáková 
 



Športové hry zrakovo postihnutej mládeţe 
 

     V dňoch 21.–24.9.2009 bola naša škola organizátorom 

celoštátnych Športových hier zrakovo postihnutej mládeţe.   

     Počas štyroch dní sa uskutočnili preteky v ľahkej atletike, 

plávaní, goalballe, torballe,  všestrannosti a vysokohorskej túre na 

Skalnaté pleso.  

     Súťaţilo sa v kategórii chlapcov a dievčat, pričom výkony 

zrakovo postihnutých ţiakov v kategóriách B1, B2 a B3 boli 

zvýhodnené prepočítavacími koeficientmi v porovnaní so ţiakmi 

súťaţiacimi v kategórii OPEN.  

     Všetky uvedené súťaţe sa konali za priaznivých klimatických 

podmienok, bez protestov a zranení. Všetci účastníci Športových 

hier preukázali veľkú snahu presadiť sa v jednotlivých športových 

disciplínach, pričom výkony niektorých jednotlivcov patrili do 

kategórie pozoruhodných. Našimi najúspešnejšími ţiakmi sa stali 

Mária Jarošová, Mária Jeţíková, Katarína Baňáková a Michal 

Bukna. 

          Mgr. Štefan Blaţo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hra šachu 
 

     10. novembra naša škola organizovala 

oblastné kolo v šachu. Pri početnej účasti 

súťaţiacich získala Anička Martinčeková 

v kategórii dievčat 2. miesto a Matúš Marcin 

v kategórii chlapcov1. miesto, čím si zabezpečil 

postup na krajské kolo. Obom srdečne blahoţeláme! 

                                                                                  Mgr. Štefan Blaţo 

 

Súťaţ iBobor 
 

     Ţiaci našej školy sa zapojili do 

Medzinárodnej informatickej súťaţe Bebras – 

Informatický bobor, ktorá preveruje vedomosti 

a schopnosti ţiakov v matematike, v riešení 

logických úloh a v práci s PC. Súťaţilo sa v 

kategóriách juniori a seniori. Najlepšie umiestnenie spomedzi 

ţiakov našej školy získal Michal Bukna v kategórii seniori. 

Ing. Martin Špak 

  
 

Výletníci 
 

     Predstavme si skupinu výletníkov, ktorí vyrazili na cestu, aby 

zdolali ťaţký vrchol. Pozrime sa na nich o niekoľko hodín potom, 

ako vyrazili.  

     V tejto chvíli ich môţeme rozdeliť na tri rozdielne skupiny: Jedni 

ľutujú, ţe opustili prístrešok. Únava a nebezpečenstvo sa im zdajú 

byť v nepomere k úspešnému výstupu. Rozhodnú sa, ţe sa vrátia. 

Druhých nemrzí, ţe sa na cestu vydali. Slnko svieti a je nádherný 

výhľad. Ale načo stúpať ešte vyššie? Nie je lepšie uţiť si hory tam, 

kde sú, uprostred lúky alebo lesa? A ľahnú si do trávy alebo sa 

túlajú po okolí v očakávaní príjemnej chvíle pikniku. Ostatní, 

zostávajúci, praví alpinisti, nespúšťajú oči z vrcholu, ktorý si 

predsavzali, chcú ho dosiahnuť. Vyráţajú znovu.  

     Unavený, pôţitkár a nadšenec. Tri ľudské typy, ktoré kaţdý z nás 

v zárodku nesie v hlbinách svojho ja a na ktoré sa fakticky 

odjakţiva ľudstvo okolo nás delí. 

Zdroj: Internet  



Stále sa je čo učiť ... 
 

 Na základe pozvánky uverejnenej na webovej stránke 

Obchodnej akadémie v Košiciach v spolupráci so ŠIOV v Bratislave 

sa dňa 22. októbra 2009 dve 

zamestnankyne cvičnej firmy - 

ţiačky 1.N triedy Mária Pacigová 

a Jana Nikorovičová spolu s p. 

uč. Ing. M. Mrovčákovou 

zúčastnili 7. Medzinárodného 

veľtrhu cvičných firiem krajín V4 

v Košiciach. Veľtrh sa konal 

v priestoroch Domu techniky 

v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 20 

firiem zo Slovenska, Česka, 

Poľska, ale aj Fínska. Veľtrh bol 

prehliadkou práce študentov 

odborných škôl, ktorí vo svojich 

firemných stánkoch ponúkali 

svoje výrobky či sluţby, 

prezentovali firemné katalógy 

a súťaţili v tradičných 

disciplínach – Naj CF, Naj stánok, 

Naj reprezentant, Naj katalóg, 

o ktorých rozhodla odborná 

porota pod vedením Ing. Ľ. 

Velichovej, PhD. z  Ekonomickej 

univerzity z Bratislavy.  

 Účasť na tejto akcii nám 

pomohla značne rozšíriť okruh 

svojich vedomostí a dôkladne sa pripraviť na nasledujúci 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v decembri 2009 v Bratislave. 

                                                                          Ing. Miriam Mrovčáková 



Hrnčiarska dielňa a spolupráca s LIONS CLUB Prešov 

 
     Spolupráca našej školy s LIONS CLUB-om Prešov sa datuje od 

roku 2007 a jej tútorom je za LIONS CLUB Ing. Stanislav Legát.     

     V prvom roku spolupráce daroval LIONS CLUB 20 000 korún pre 

dvoch našich nadaných ţiakov, ktoré sme pouţili na podporu ich 

vzdelávania, na zabezpečenie ich účasti na celoslovenskom 

mládeţníckom pobyte 

zrakovo postihnutých, na 

pokrytie doplatkov za lieky, 

ako príspevok na uhradenie 

cestovného, na doučovanie 

angličtiny.  

     V roku 2008 sa naša 

spolupráca zintenzívnila. 

Zapojil sa do nej aj pán Peter 

Petrovka, majiteľ firmy Eurolux, 

s.r.o. Košice. Daroval škole dva hrnčiarske kruhy, ktoré boli 

repasované bezplatne vo firme REGADA, s.r.o. Prešov 

a z prostriedkov LIONS CLUB-u vo výške takmer 50 000 korún sme 

urobili potrebnú úpravu hrnčiarskej dielne.  

     V roku 2009 v hrnčiarskej dielni pribudla hrnčiarska vypaľovacia 

pec, ktorú nám daroval pán Peter Petrovka z firmy Eurolux, s.r.o. Jej 

kompletná rekonštrukcia a repasácia prebehla opäť bezplatne vo 

firme REGADA, s.r.o. Prešov, pričom LIONS CLUB Prešov nám 

poskytol ďalšie finančné prostriedky vo výške 500 eur na nákup 

materiálu do hrnčiarskej dielne. 

     V školskom roku 2009/2010 nám LIONS CLUB Prešov daroval 2000 

eur (4x500 eur) na podporu vzdelávacieho procesu štyroch našich 

ţiakov. Sú to študenti, ktorí majú veľmi dobré študijné výsledky a je 

predpoklad, ţe budú môcť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, 

čo by  zvýšilo ich šance na lepšie uplatnenie sa v ţivote 

a spoločnosti.                                            

                                                                   Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 

riaditeľka školy    



Dziny, dziny, dziny, mám mištičky z hliny... 

      
     Vďaka podpore LIONS CLUB-u Prešov a Klubu priateľov zrakovo 

postihnutej mládeţe môţu naši ţiaci rozvíjať svoj tvorivý potenciál 

pri práci v hrnčiarskom krúţku. LIONS CLUB Prešov prispel na 

rekonštrukciu a prispôsobenie priestorov pre vytvorenie hrnčiarskej 

dielne. Zabezpečil tri elektrické hrnčiarske kruhy, na ktorých uţ rok 

tvoríme dekoratívne a úţitkové predmety. 

     Ţiaci našej školy 

modelovaním i prácou 

na hrnčiarskom kruhu 

získavajú remeselné 

zručnosti z oblasti 

hrnčiarstva.  

 

 

             

     Pri práci sme si vyskúšali rôzne techniky 

práce s hlinou. Okrem vytáčania na kruhu to 

bola napríklad technika spájania valčekov, 

tvarovanie z plátov hliny, ale i modelovanie. 

Vyskúšali sme si aj výrobu sadrových foriem a otláčanie 

jednoduchých motívov. V tomto roku si budú môcť svoje výrobky 

zdokonaliť glazovaním a vypaľovaním. 

     Motivačným i inšpiratívnym prvkom pre ţiakov sú výstupy ich 

práce, ale aj hrdosť na svoju prácu, čím sa podporuje ich 

sebavedomie a maximálne zapojenie zrakovo postihnutých do 

spoločnosti. 

      

 



     Hrnčiarska dielňa sa vyuţíva nielen v popoludňajších hodinách, 

ale aj počas vyučovacieho procesu v rámci praktického 

i teoretického vyučovania. Hodiny strávené v hrnčiarskej dielni sú 

netradičné a zaujímavé. Ţiaci našej školy sa v hrnčiarskej dielni 

cítia veľmi dobre a práca s hlinou ich nesmierne baví.  

 Mgr. Lucia Fľaková 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlási sa Praha! 
 

 V dňoch 4. – 7. novembra sa štyria ţiaci našej školy z odboru 

technicko-ekonomický pracovník (M. Jarošová, Š. Marcin,  

J. Kozičková, M. Jeţíková) spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili  

3. ročníka súťaţe v písaní 

na klávesnici pre zrakovo 

postihnutých ţiakov 

stredných a základných 

škôl v Prahe. Organizátormi 

súťaţe boli Gymnázium 

a Stredná odborná škola 

pre zrakovo postihnutých 

v Prahe v spolupráci so 

Štátnym stenografickým 

ústavom v Prahe.   

Súťaţe sa zúčastnilo 

celkom 37 súťaţiacich z týchto škôl: 

◘ ZŠ J. Jeţka Praha 

◘ SŠ, ZŠ s MŠ Brno 

◘ Spojená škola internátna 

Levoča 

◘ Gymnázium a SOŠ pre 

zrakovo postihnutých 

Praha 

◘ Konzervatórium J. Deyla 

Praha. 

V desaťminútovom odpise 

súťaţného textu na 

rýchlosť a presnosť bolo 

umiestnenie našich ţiakov nasledovné: 

 

5. miesto   Mária JAROŠOVÁ 

   274 úderov za minútu 0,45 % chýb 

8. miesto  Štefan MARCIN   

239 úderov za minútu 0,47 % chýb 

20. miesto  Janka KOZIČKOVÁ  

177 úderov za minútu 0,32 % chýb 

27. miesto  Mária JEŢÍKOVÁ   

125 úderov za minútu 0,23 % chýb. 



 Podľa slov organizátorov súťaţe sa oproti minulému roku 

výkony súťaţiacich výrazne zlepšili hlavne v presnosti písania. Ani 

výkony v rýchlosti však nie sú zanedbateľné a aj tým, ktorí 

nedosiahli úplne vynikajúce výsledky, patrí obdiv za snahu 

a odvahu. Všetci súťaţiaci obdŕţali diplom a hodnotné ceny.  

 Súčasne bola organizátormi súťaţe zaloţená tradícia 

organizovania takejto súťaţe v budúcich rokoch vţdy v prvý 

štvrtok v mesiaci november. 

Preto uţ teraz sa organizátori 

tešia na všetkých účastníkov 

a priaznivcov súťaţe  

4. novembra 2010. 

Po náročnom súťaţnom dni sme 

absolvovali v nasledujúci deň 

potulky nádhernou stoveţatou 

Prahou, ktorej kaţdý návštevník 

je očarený jej jedinečnosťou 

a krásou. Unikátne historické 

jadro, kostoly, paláce, ukáţky 

všetkých historických slohov, od 

romantiky cez gotiku k baroku aţ po 

modernú architektúru, to všetko na 

jednom mieste sa nenájde nikde na 

svete. Rozhľadňa na 

Petříne, Strahovský 

kláštor, Loreta, 

Hradčany, Schwarzen-

berský palác, Praţský 

hrad, Katedrála sv. Víta 

a potom kráľovskou cestou cez 

Malostranské námestie na Karlov 

most, Staromestské námestie, Radničná veţa, Orloj, 

Tínsky chrám, Václavské námestie, Socha sv. Václava 

to boli zastávky nášho zaujímavého putovania Prahou. 

Doteraz cudzí kraj, neznáme prostredie, krajina, mesto, 

ľudia aj história zanechali v nás po prehliadke 

nezabudnuteľné záţitky. Praha je naozaj mesto s 

neopakovateľnou atmosférou, majestátne a tajomné, 

priateľské a pre nás uţ aj blízke mesto. 

        Ing. Miriam Mrovčáková 



Na návšteve v TKN Mateja Hrebendu v Levoči 

 
     Ţiaci našej školy pravidelne navštevujú TKN Mateja Hrebendu 

v Levoči. Dôvodom sú nielen výpoţičky zvukových kníh, ale i rôzne 

besedy a vzdelávacie podujatia, ktoré TKN organizuje.  

      

     4.11. sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí, kde nás pracovníci 

TKN poinformovali o nových ponukách digitálnej kniţnice 

a webových prehliadačov, 

ukázali nám vynovené 

priestory detskej kniţnice 

a zaviedli nás do 

nahrávacieho štúdia, 

pričom netušili, akú veľkú 

radosť urobia nášmu 

nevidiacemu ţiakovi 

Ivanovi Czafikovi. Ivo sa 

totiţ osobne pozdravil so 

svojím obľúbeným hercom 

Igorom Makovickým, ktorý 

práve načítaval ďalšiu 

zvukovú knihu. 



     12.11. sme sa zúčastnili besedy s herečkou Beátou Drotárovou. 

Poznáme ju z mnohých filmov a inscenácií, 

kde stvárňovala postavy rôznych charakterov, 

ale najmä príťaţlivé ţeny s podmanivým 

hlasom. A práve jej hlas sa prihovára 

nevidiacim zo zvukových 

kníh, ktoré načítava uţ 

niekoľko rokov. Okrem 

ţiakov našej školy sa tejto 

besedy zúčastnili i nevidiaci 

z Levoče, ktorí si vypoţičiavajú zvukové knihy 

najmä kvôli hlasovému spracovaniu Beáty 

Drotárovej. Ako sa sama vyjadrila, zvukové 

knihy, ktoré načítala, nepočúva, pretoţe by 

ako profesionálna 

herečka určite 

objavila chyby, ale 

teší ju ohlas 

poslucháčov, ktorí 

jej herecké podanie 

načítanej knihy vţdy 

ocenia. Beáta 

Drotárová s radosťou i slzou v oku odpovedala na mnohé otázky a  

podelila sa s nami o krásne záţitky z hereckej profesie i súkromného 

ţivota.  

Mgr. Pavla Leščáková    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deň nevidiacich 
 

„Aj človek celkom slepý 

je náš brat, je náš brat. 

To vôbec nie je prepych 

milovať. Treba ho milovať. 

To je tá pravá služba, 

čo večne bude patriť nám, 

nám, ktorých vrelá túžba 

pohýna zdarne k výšinám.“ 

                              

                             Janko Silan 

                             (úryvok z básne Slepý človek)   

 

     

     13. november je Dňom nevidiacich. V našej škole sme tento 

sviatok oslávili 19. novembra. 

    Samotná oslava začala slávnostným 

prejavom, ktorým sa k nám všetkým prihovorila 

naša pani riaditeľka. Po prejave sa ţiaci 

prezentovali kultúrnym programom. Vypočuli 

sme si pekné básne, piesne, klavírne čísla, 

obdivovali tanečné umenie a zasmiali sme sa 

na scénke, ktorá humorne upozorňovala na 

niektoré neduhy mladých ľudí.  Po kultúrnom 

programe nasledovala imatrikulácia prvákov. 

Vtipná scénka s kráľom Borisom I. a cestárom Deţkom, ktorá 

parodovala rozprávku O troch grošoch, odštartovala vtipné úlohy 

pre prvákov, na základe ktorých mohli byť pasovaní za 

právoplatných študentov našej školy. Úlohy boli rôzne a prváci, za 

povzbudzovania starších študentov, ich hravo splnili. 

Imatrikulované boli i nové pani učiteľky, ktoré svoje úlohy takisto 

zvládli. 

Mária Griešová 

 



O 17. hodine sa v spoločenskej miestnosti začala diskotéka s 

tombolou, na ktorej sa všetci – aţ do záverečnej, dobre bavili. 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moje prvé týţdne v novej škole 
 

     Prvý deň a mesiac v škole bol super a ubehol veľmi rýchlo. Sme 

super kolektív. Nájdu sa aj výnimky, ale to je asi v kaţdej triede – 

otravní alebo hanbliví spoluţiaci. V škole sa mi páči, lebo stále sa 

tu dá niečo meniť. Našla som si tu nové kamarátky, s ktorými si 

rozumiem. Senza je aj bazén, posilňovňa, telocvičňa, ale najlepšia 

je počítačovka. Dobre sa tu varí. Je to skrátka fajn škola 

a nemenila by som ju za nič na svete. Som rada, ţe tu chodím.    

 

Saša Pekarčíková 

 

     Zo začiatku školského roka som mala trochu obavy, nevedela 

som, čo ma čaká. Moje obavy súviseli s tým, ţe z predchádzajúcej 

školy nemám najlepšie záţitky, ale našťastie teraz je to oveľa lepšie. 

Prostredie školy na mňa od začiatku pôsobí veľmi príjemne. 

Dokonca aj kolektív spoluţiakov a vyučujúci sú milí, čo som 

predtým nezaţila. Je fajn, ţe som spoznala za prvý mesiac aj 

zaujímavých ľudí a predmety, ktoré ma zaujímali. Písanie na stroji 

ma veľmi baví a aj ostatné predmety sú v pohode. Dúfam, ţe to 

tak zostane, pretoţe by som nechcela zaţiť to, čo 

som zaţila predtým. Do tejto školy chodím celkom 

rada a doteraz nemám ţiadne zle záţitky, iba 

príjemné, čo ma veľmi teší. Chodiť do školy 

s nechuťou a strachom uţ nikdy nechcem.  

Petra Jacková  

      Prváci to majú na začiatku školského roka veľmi ťaţké, ale 

nielen na začiatku, ale aj počas celého školského roka. Keď som 

po prvýkrát prišla do školy, strašne sa mi triasli kolená a na chrbte 

mi prebehli zimomriavky. Určite kaţdý prvák, či malý alebo veľký, 

zaţije na začiatku školského roka to, čo aj ja a moji spoluţiaci. Po 

celý ţivot spoznávame niekoho nového. Spoznávame nových 

spoluţiakov, učiteľov, ţiakov, ba aj upratovačky, kuchárky a iných 

ľudí, ktorých by sme si mali váţiť za to, čo pre nás robia. 

Dominika Alexandrová 



     Prvý deň v škole? Bolo to samé zoznamovanie, ale aj taký pocit 

neznámeho, čo ďalej, ţe to tu nepoznám, no ale aj trochu strach 

z nového. Niekoľkokrát som povedala: „Ahoj, volám sa Lenka!“  

Na druhý deň bolo všetko lepšie, spoznali sme sa, zoznamovali sme 

sa aj so školou. Mamka mi vravela, ţe na všetko sa dá po čase 

zvyknúť a beriem ju za slovo.  

     Prvý týţdeň? Jéj, bolo to super! Ako je dobre známe, ja som na 

internáte a tešila som sa, kedy uvidím mamku a celú rodinku, no 

škola a aj týţdne utekajú ako voda, veľmi rýchlo. Zistila som, ţe je 

to úplne iné ako na ZŠ. Je to ťaţšie, ale aj táto naša stredná je fajn. 

Je ako schody do ţivota, schody k dospelosti.  

Lenka Hudáková  

Hodnoty ţivota 
 

     Pre mňa najväčšou hodnotou ţivota je rodinka, ktorá ma 

obklopuje láskou a bez ktorej by som nebol tým, kým som. Sú to 

najdôleţitejší ľudia môjho ţivota, dôleţitejší ako kaţdodenná 

robota, sú to ľudia, ktorí za mnou stoja a ţivot za mňa poloţiť sa 

neboja. Skrátka ľudia s veľkým Ľ, ktorých kaţdý z nás by za sebou 

mať chcel.  

     Druhá hodnota môjho ţivota je zdravie, ktoré mi trošku chýba 

a chcel by som niekedy, ak sa to podarí, byť po tejto stránke 

ţivota rovný ostatným.  

     Treťou hodnotou v mojom ţivote je láska. Toto slovo vo mne 

vyvoláva zimomriavky, pretoţe pravú lásku človek zaţije len raz za 

ţivot, musí byť ako pilot a vedieť si ju usporiadať sám podľa seba. 

Ja lásku mám, kaţdému z nej malý kúsok dám, ale vďaka patrí 

vám, ľuďom, ktorí ste si našli špeciálne miesto v mojom srdiečku 

a neskryli lásku pod dečku. Je to krásne preţiť lásku, ale občas 

dostaneme od ţivota facku. Človek si ju uvedomí, ak ju stratí 

a povie si áno, chcem to vrátiť, veď uţ nemám čo stratiť. 

 

Ivan Smorada 
 
 
 



Píšme, píšme, prsty cvičme ... 
 

... a bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej 

histórie školy zapísaný v poradí uţ 5. ročník našej 

 

Školskej strojopisiády 

 
- súťaţe v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači 

desaťprstovou hmatovou metódou.  

 

 Školskej súťaţe v rámci Dňa nevidiacich sa zúčastnilo celkom 

32 ţiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko- 

-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko- 

-ekonomický pracovník.  

 Ţiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa stupňa ich 

zdravotného postihnutia a podľa zručností potrebných na úspešné 

vykonávanie základných administratívnych prác.  

 

 Prvú kategóriu predstavovali naši prváci. Odpisovali 

predloţený text na presnosť. V tejto kategórii sa súťaţe zúčastnilo 9 

ţiakov s takýmto umiestnením: 

 

 1. miesto Matúš OLŠAVSKÝ  

odpis textu so 100 % presnosťou 

 2. miesto Dominika ALEXANDROVÁ  

odpis textu so 100 % presnosťou 

 3. miesto Alexandra PEKARČÍKOVÁ  

odpis textu s 99,62 % presnosťou. 

 

Druhú kategóriu 

predstavovali naši 

nevidiaci ţiaci. 

Zúčastnilo sa jej 6 

študentov, ktorí  

pozorne odpisovali 

predloţený text 

v časovom limite 10 

minút na rýchlosť 

a presnosť s týmito 

výsledkami:   



 

 1. miesto Janka KOZIČKOVÁ (1.N) 
 s počtom 73 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,25 % 

 2. miesto Tomáš TAKÁČ (3.A) 
 s počtom 65 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,70 %

 3. miesto Michal SIHELSKÝ (2.A) 
 s počtom 54 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 100 % 

  

Do tretej kategórie boli zaradení slabozrakí ţiaci v počte 8. Odpis 

desaťminútového textu na rýchlosť a presnosť zvládli s uvedenými 

výsledkami: 

 

 1. miesto Štefan MARCIN (2.N) 
 s počtom 213 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,87% 

 2. miesto Petra KOZIČKOVÁ (1.N) 
 s počtom 196 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,71% 

 3. miesto Matúš MARCIN (2.A) 
 s počtom 155 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,12% 

 

 

 Štvrtá kategória zahŕňala vidiacich ţiakov v počte 9. V tejto 

kategórii súťaţ dopadla takto:  

 

 1. miesto

 Lenka 

BENČOVÁ (1.N) 
 s počtom 277 

čistých úderov za 

minútu pri presnosti 

písania 99,97% 

 2. miesto

 Mária 

JAROŠOVÁ (1.N) 
 s počtom 262 

čistých úderov za 

minútu pri presnosti 

písania 99,82% 

 

 3. miesto Mária PACIGOVÁ (1.N) 
 s počtom 204 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,86% 

 



 V tomto roku bol titul NAJ PISÁR udelený študentke 1. ročníka 

nadstavbového štúdia 

v odbore TEP Lenke Benčovej, 

ktorá je svojím výkonom 

drţiteľkou nového rekordu 

našej školy v počte 

dosiahnutých čistých úderov 

za jednu minútu pri odpise 

textu na rýchlosť a presnosť 

v počte 277 čistých úderov za 

minútu. BLAHOŢELÁME! 

 

 Snaha a dosiahnuté 

výsledky zúčastnených ţiakov 

boli odmenené účastníckymi 

diplomami a perom a na 

bodovaných miestach aj 

hodnotnými kancelárskymi 

odmenami.  

  

     Všetci zúčastnení zaţili niečo nové a myslím, ţe aj účasť 

v takejto súťaţi ich posunula o kúsok ďalej k ich profesionálnemu 

cieľu, na ktorý ich v našej škole systematicky a svedomite 

pripravujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miriam Mrovčáková 



Mám dve ruky, jednou rukou držím za ruku tých, ktorí vedľa mňa kráčajú a druhou 

dvíham tých, ktorí to potrebujú.                                                                                                                                                    

                                                                      
Milí ţiaci,                      

 

     určite ste si všimli, ţe pri mnohých podujatiach, súťaţiach, exkurziách, 

ktorých sa zúčastňujete, sa uvádza Klub priateľov zrakovo postihnutej 

mládeţe. Sme mostom, ktorý spája dobrých ľudí z celého Slovenska 

s tými, ktorí potrebujú pomoc, teda s Vami. Vďaka Bohu takýchto ľudí je 

na Slovensku stále dosť. Svojimi príspevkami Vám odkazujú, ţe veria vo 

vaše schopnosti, silu a potenciál. 

     Klub je neoceniteľným pomocníkom, ktorý pomáha na našej škole 

riešiť mnohé otázky týkajúce sa materiálneho zabezpečenia  výučby 

i voľnočasových aktivít. Jeho členovia prichádzajú s mnoţstvom  

inšpirujúcich, podnetných nápadov.  

     Z prostriedkov, ktoré sme získali od sponzorov, sme v tomto roku 

zabezpečili výrobu nábytku do tried a budúcej  kniţnice s čitárňou, 

ktorú onedlho budete môcť vyuţívať. Zvládnutie písania desaťprstovou 

metódou  Vám uľahčia nové notebooky v odbornej učebni na 

vyučovanie strojopisu. Záujem ţiakov o odbor Sluţby a domáce práce 

sme podporili kúpou ďalších nových šijacích strojov.  Na hodinách 

matematiky a účtovníctva pouţívate nové kalkulačky. 

     Nezabudli sme ani na ţiakov, ktorí k nám prišli zďaleka a sú odlúčení 

od svojich rodín. Tí budú mať na internáte uţ o pár týţdňov k dispozícii 

dve nové kuchynky.  

     Peknou akciou bola účasť 4 našich ţiakov na celoštátnej súťaţi 

zrakovo postihnutých ţiakov v strojopise v Prahe. Okrem výborného 

umiestnenia v súťaţi si priniesli nezabudnuteľné spomienky na krásy 

stoveţatej Prahy. Ďalšie naše aktivity smerovali k cvičnej firme PRÚTY, 

s.r.o. Vďaka podpore nášho klubu 15 ţiakov mohlo zaţiť atmosféru XII. 

Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, navštíviť Slovenské národné 

divadlo v Bratislave a z vláčika Prešporáčika vidieť najzaujímavejšie kúty 

hlavného mesta. 

     Asi neviete, ţe v škole vzniká terapeutické centrum pre ţiakov 

s poruchami učenia a pozornosti. Vybavili sme ho nábytkom 

i potrebnou technikou. Od januára začne poskytovať sluţby prvým 

našim ţiakom. 

     Príjemné preţitie vianočných sviatkov, do nového roku zdravie, 

šťastie, lásku, ale aj silu prekonávať prekáţky 

                 

              Vám praje 

                                                                                   klub „Vašich priateľov“ 



Jesenná harmónia 
 

     I. LIONS CLUB KOŠICE pravidelne 

organizuje Benefičný koncert Jesenná 

harmónia, vďaka ktorému pomáha 

nevidiacim a slabozrakým. Od roku 2005 

finančne podporuje aj našu školu. 

     V nedeľu 29. 

novembra sa o 17. 

hodine v Dome 

umenia v Košiciach 

začal program 

Benefičného koncertu, ktorého divákmi a 

účastníkmi sme boli aj my.  

     Na úvod zahral Mládeţnícky sláčikový 

orchester MUSICA IUVENALIS, ktorý počas 

ďalších hudobných vstupov slávnostného 

večera zahral známe skladby klasickej hudby i obľúbených 

muzikálov a sprevádzal sólistov opery Štátneho divadla 

v Košiciach.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nám sa najviac páčilo vystúpenie formácie Banda, ktorá 

prezentuje slovenskú ľudovú hudbu v modernom spracovaní.     

     Prekvapením večera bolo vystúpenie našej nevidiacej ţiačky 

a zároveň najlepšej recitátorky Janky Kozičkovej. Jej prednes básní 

Jána Smreka a Jána Lička dojal k slzám celé publikum.    

      

     Moderátorka Benefičného koncertu postupne  uvádzala 

hudobných hostí i pozvaných hostí, ktorí dostávali finančné dary. 

Ako prví boli finančne odmenení nevidiaci chlapci Norbert 

a Henrich, nasledoval finančný dar pre Očnú polikliniku 

v Košiciach, ďalšími odmenenými boli nevidiaci študenti a celkom 

na záver naša škola.  

Naša pani riaditeľka prevzala z rúk členov LIONS CLUB-u KOŠICE 

finančný dar pre našu školu vo výške 1700 eur. Ďakujeme! 

 

Benedikta Ondirková       



PRIŠLI SME, VIDELI SME, ZVÍŤAZILI SME ... 
alebo 

Fenomenálny úspech našej cvičnej firmy PRÚTY, s.r.o.!!! 

 
 

 V rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009 sa v 

dňoch 8. – 9. decembra v Bratislave uskutočnil v poradí uţ 12. 

ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem (MVCF). Končiaci 

Európsky rok tvorivosti a inovácie mal za úlohu  naštartovať 

tvorivosť a  rozvoj osobných, odborných, podnikateľských 

a spoločenských zručností ľudí v európskom priestore, podporiť 

podnikateľské uvaţovanie, najmä u mladých ľudí.  

 Vynikajúcou príleţitosťou naučiť sa týmto kompetenciám je 

tzv. most medzi teóriou a praxou nazývaný cvičná firma. Vyučuje 

sa ako predmet na všetkých typoch stredných odborných škôl na 

Slovensku. Cvičná firma umoţňuje získať, prípadne zlepšiť 

spomenuté kompetencie tým, ţe pracuje s originálnymi podkladmi 

z praxe, s fiktívnym tovarom, fiktívnymi peniazmi, nadväzuje 

obchodné vzťahy s ďalšími firmami doma i v zahraničí, zlepšuje 

odbornú kvalifikáciu, jazykové kompetencie i celkovo ekonomické 

a právne vedomie absolventov. 
 

 

 V SOŠ pre ţiakov so zrakovým postihnutím internátnej 

v Levoči pracuje cvičná firma uţ piaty rok. Navštevujú ju vţdy ţiaci 

1. a 2. ročníka nadstavbového štúdia odboru technicko-

ekonomický pracovník v rámci svojej odbornej praxe. Zúčastniť sa 

na veľtrhoch cvičných firiem je pre ţiakov vyvrcholením 

a ocenením ich činnosti a úsilia.  

 Aj tento rok Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeţe, ktorý 

pracuje pri našej škole, zafinancoval účasť a dal tak príleţitosť 



cvičnej firme PRÚTY, s.r.o., Levoča pripraviť a zúčastniť sa takéhoto 

veľkolepého podujatia.    

  Hlavným organizátorom MVCF v Bratislave bol Štátny inštitút 

odborného vzdelávania komplexne zastrešujúci problematiku 

odborného vzdelávania. Záštitu nad akciou, tak ako kaţdý rok, 

prebralo Ministerstvo školstva SR. 

 Na 12. ročník MVCF bolo prihlásených celkom 86 cvičných 

firiem zo 76 škôl – 63 domácich cvičných firiem a 23 zahraničných 

cvičných firiem – z Čiech, Čiernej Hory, Chorvátska, Fínska, 

Maďarska, Poľska, Rakúska a Rumunska.  
 

 Zamestnanci našej cvičnej 

firmy pod pedagogickým 

vedením dlhé tri mesiace 

úporne pracovali na dôkladnej 

príprave na dôstojnú 

reprezentáciu svojej firmy a  

školy.  
 

 

Od návrhu firemného stánku, 

vybavenia a  následného 

vyhotovenia stánku, prípravy 

elektronickej prezentácie, 

vyhotovenia firemných letákov, 

prospektov, sloganu firmy, 

katalógu, vizitiek, kalendárov, 

darčekov s logom firmy aţ po 

prípravu vybraných reprezentantov 

firmy. Nie vţdy to išlo ľahko. Ale 

podarilo sa! 



Všetko bolo tak, ako to malo byť! 

Vyráţame do Bratislavy! 

 
 

 

 

 

 

 

Na veľtrhu si zamestnanci v priamom 

styku so zákazníkom vyskúšali to, čo sa doteraz naučili. 

Nenahraditeľnou bola aj moţnosť komunikácie v cudzom jazyku, 

riešenie obchodných 

prípadov, nadväzovanie 

nových obchodno-partnerských 

vzťahov. A veľkým prínosom bolo aj 

poznávanie národných a kultúrnych 

zvyklostí, pretoţe na veľtrhu cvičných 

firiem sa prezentovali aj cvičné firmy zo 

zahraničia.      
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Naša cvičná firma PRÚTY, s. r. o., Levoča na tohtoročnom MVCF 

nesklamala. Po doterajších „malých“ úspechoch sa tento rok 

dostavil ten najväčší. Firma získala v hlavnej súťaţi 

1. miesto a stala sa absolútnym víťazom 12. ročníka MVCF     

v Bratislave. 

 

Po návrate z Bratislavy nás „doma“ čakala odmena. 

Samozrejme víťazstvo hrialo pri srdci a radosť bola o to väčšia, keď 

sme sa s ňou podelili aj s našimi pedagógmi a študentmi v škole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj tohtoročná účasť na veľtrhu pomohla ţiakom 

zviditeľniť sa s vlastnou cvičnou firmou, ukázať 

a prezentovať svoje  schopnosti a naučiť sa 

byť samostatným 

a konkurencieschopným zamestnancom, ktorý 

v budúcnosti môţe byť oporou svojho 

skutočného zamestnávateľa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Košikári tieţ nezaháľali, zúčastnili sa JUVYR-u 

 
 

 Súčasne s MVCF sa konal aj 18. ročník celoslovenskej výstavy 

výrobkov a sluţieb ţiakov stredných odborných škôl známy pod 

názvom JUVYR 

2009. Stredné školy 

rôzneho zamerania 

radi predvádzali v 

pekných tvorivých 

pracoviskách 

ukáţky zručnosti 

ţiakmi školy spojené 

s voľným predajom 

výrobkov.  

 Predstavili sa 

nám knihári, 

farmakológovia, 

cukrári, pekári, 

čašníci a barmani, lahôdkari, rezbári, aranţéri kvetín. Svoje 

zručnosti predvádzali aj ţiaci stredných škôl. Zastúpené boli odbory 

košikárska výroba, obchod a sluţby, spoločné stravovanie, 

záhradníctvo, viazanie a aranţovanie kvetín, informačné 

technológie, PC siete, strojárstvo, drevárstvo, umelecké kováčstvo.   

 Aj naša škola 

mala tento rok na  

výstave svoj vlastný 

stánok, kde 

prezentovala 

prácu a šikovnosť 

rúk ţiakov aj 

majstrov 

odborného výcviku 

pracujúcich 

s nádherným 

darom prírody – 

s prútím. Hotové 

výrobky z prútia aj 

praktické ukáţky košikárskeho umenia s úţasom obdivovali viacerí 

návštevníci tohto podujatia.                         Ing. Miriam Mrovčáková 



Na návšteve v košikárskej dielni 
 

     Košikárstvo má v Levoči dlhoročnú tradíciu. Vyučovalo sa ešte 

pred zaloţením našej školy 

v Súkromnom muţskom 

dielenskom ústave. 

Chovanci svoje prútené 

a pletené výrobky 

predávali, aby na seba 

zarobili.  

     Naša škola bola 

zaloţená v roku 1947 a 

košikárstvo bolo jedným 

z prvých učebných 

odborov. V súčasnosti má 

teda viac ako 60-ročnú 

tradíciu.  

     Dielenský majster Ján 

Muránsky sa košikárstvu 

venuje 35 rokov. Jeho ruky 

naučili pliesť výrobky 

z prútia desiatky ţiakov 

a záujemcov o toto 

tradičné remeslo. 

    

 

 

 

Ako si spomínate na svoje začiatky?  

 Po skončení Strednej priemyselnej školy drevárskej v SNV som 

nastúpil do SOU pre zrakovo postihnutú mládeţ ako majster 

odborného výcviku. Do tajov košikárskeho umenia ma zaúčal 

starý majster, pán Ladislav Seigerschmiedt. Práca s prútím sa 

mi zapáčila a venujem sa jej dodnes. V súčasnosti 

spolupracujem s pani Šoltésovou, ktorá sa zameriava na 

dekoratívne predmety z prútia.  

 

 

 



Pred 30 rokmi ste nastúpili ako dielenský učiteľ. Ktorá dielňa bola 

vaša prvá? 

 Pôvodne boli košikári v budove súčasnej ZUŠ, ale ja som 

nastúpil uţ do nových 

priestorov v 

novovybudovanej škole, kde 

pracujem dodnes. Najprv 

sme boli na slnečnej strane, 

ale tá nevyhovovala 

materiálu. Prútie vysychalo, 

lámalo sa, museli sme ho 

stále močiť vo vode. Vznikali 

nekvalitné výrobky. Po 3 

rokoch sme našli priestory pre košikársku dielňu na severnej 

strane budovy, kde pôsobíme dodnes.  

 

Aké výrobky sa vyrábali v našich dielňach ? 

 Pri mojom nástupe do tejto školy sme vyrábali výrobky 

z vŕbového prútia, z  PVC materiálov, ale aj v kombinácii 

prútia a PVC. Vyrábali sme nábytky z prútia na objednávku 

podľa poţiadaviek zákazníka –  koše na bielizeň, nákupné 

košíky, podnosy, servírovacie tácky, ozdobné suveníry. Terajší 

ţiaci vyrábajú najmä darčekové koše.  

 

 

Čo najradšej 

vyrábate? 

 Všetko 

a teším sa, 

keď je 

zákazník 

spokojný.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako získavate materiál? 

 Kupujeme upravené hnedé prútie, ale niekedy sami chodíme 

k potoku na vŕbové prútie. Keď chceme mať biele prútie, 

lúpeme ho na jar, keď je ešte v miazge, keď chceme hnedé 

prútie, varíme ho spolu so šupkou. Ak zbadáte košíky zo 

zeleného prútia, tie boli pletené z prútia v pôvodnom stave, 

teda bez varenia, bez šúpania.  

 

Koľko žiakov prešlo vašimi rukami a koľkí z nich sa venujú 

košikárstvu? 

 Za tie roky, čo som zamestnaný, to bude vyše 200 ţiakov. 

Kaţdý rok je totiţ v dielni 5 aţ 6 ţiakov. Presný prehľad 

nemám. Ale je málo tých, čo sa ozvali, ţe sa venujú 

košikárstvu, asi tak piati.  

 

Čo by ste chceli všetkým čitateľom povedať na záver? 

 Prajem si, aby sme mali stále veľa a dobrých ţiakov, s ktorými 

by sa dobre pracovalo. A takisto si veľmi ţelám, aby 

košikárstvo na Slovensku nezaniklo, pretoţe je to krásne 

remeslo s bohatou tradíciou. 

      

     Pán Muránsky je známy košikár, 

o ktorého výrobky prejavili záujem 

pracovníci ÚĽUV-u, filmári (rekvizity 

k filmom Dobyvateľ, Dračie srdce, 

Posledná légia), rôzne nadácie, ktoré 

organizovali košikárske kurzy pre 

učiteľov, záujemcov i nezamestnaných, 

múzeá a divadlo, spolupracuje 

s výtvarníkmi a umelcami, ktorí 

organizujú výstavy na Slovensku, ale aj 

za hranicami a realizuje ich originálne 

nápady do skutočnej podoby. Spolu 

s pani Dagmar Šoltésovou v dňoch 7. – 

10. decembra reprezentovali našu školu a košikársku dielňu na 

predajno-prezentačnej výstave JUVYR v Bratislave. V silnej 

konkurencii stredných škôl nesklamali a svojimi výrobkami všetkých 

zaujali.                                                                       

 

                                                                              Mgr. Pavla Leščáková 



Zima v ľudových zvykoch 

  
     Z hľadiska zvykov mali najväčší význam priadky, 

ktoré sa začínali v druhej polovici októbra a trvali do 

konca fašiangov. Okrem práce prinášali so sebou aj 

veselú zábavu. Priadky sa dokonca uchyľovali 

k čarám. Časté boli ţartovné obchôdzky mládencov 

v prestrojení, rôzne hry, tance, spev a rozprávanie, resp. čítanie 

zábavných alebo napínavých príbehov, čo bolo úlohou dobrých 

rozprávačov. Kým oni zabávali spoločnosť, ţeny priadli.  

 

Stridţie dni 

 

     Zimné obdobie, v ktorom noc „prevládla“ deň, sa povaţovalo 

za čas zvýšenej aktivity nečistých síl. Táto predstava sa neskôr 

zredukovala na povery o škodlivej činností stríg, ktoré sa snaţili 

uškodiť nielen statku, ale aj ľuďom. Ako osvedčené prostriedky 

ochrany proti nečistým silám sa pouţívali hlávky cesnaku alebo 

cibuľa a symboly kríţa. Stridţie dni trvali od Kataríny (25. november) 

do Tomáša (21. december).   

 

Katarína 

     Prvý zo série dní, v ktorých sa mohli robiť rôzne čary, bol deň 

svätej Kataríny (25. november). Podľa tradície ľudia v tento deň 

jedli cesnak a robili ním kríţe na dverách, aby boli chránení pred 

strigami. S Katarínou súvisela povera, ţe v dome, ktorý v tento deň 

ako prvá navštívi ţena, sa bude po celý rok rozbíjať riad.  

 

Ondrej  

     Ondrej (30. november) bol ďalším zo stridţích dní. Tento deň sa 

spájal predovšetkým s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Tieto veštby 

vychádzali z predstavy, ţe osud človeka je určený pri narodení 

a kaţdé dievča má osudom predurčeného muţa.  

 

 



Barbora 

     Ďalším stridţím dňom bola Barbora (4. december). Ţeny v tento 

deň nepriadli, nešili, ba ani perie nepárili. V tento deň sa zvykli 

vkladať konáriky ovocných stromov do vody, aby do Vianoc 

rozkvitli. Hovorilo sa, ţe aké je počasie na Barboru, také bude aţ 

do Vianoc.  

 

Mikuláš  

     Zvyky vzťahujúce sa ku dňu sv. Mikuláša (6. december) sa 

postupne vyvíjali aţ do podoby, ktorá sa zachovala dodnes.  

 

Mikulášku, dobrý strýčku, 

modlím sa ti modlitbičku,  

zloţ tu svoju plnú nošku,  

daj nám z tvojich darov trošku, 

              či koníčka medového,  

              či koláča makového, 

              veď ty strýčku Mikuláš, 

       mnoho dobrých veci máš.

 

Lucia  

 Deň sv. Lucie (13. december) sa povaţoval za najkratší deň 

v roku. Z toho dôvodu ho ľudia vnímali ako najnebezpečnejší zo 

strany škodlivých síl a najvýznamnejší zo stridţích dní. Lucia  

v ľudových poverách vystupovala ako najväčšia bosorka. Zo 

strachu pred nečistými silami sa robili viaceré opatrenia, ktorých 

úlohou bolo ochrániť ľudí, domácnosť a statok. Ako ochranný 

prostriedok sa pouţíval cesnak, svätená voda, dym z voňavých 

bylín a mnohé ďalšie prostriedky.  

 

Tomáš 

 Na väčšine územia Slovenska bol deň sv. Tomáša (21. 

december) známy ako sviatok lesov. Vo všeobecnosti sa na 

Tomáša zvyklo zakáľať. Ľudia verili, ţe mäso  zo zvieraťa, ktoré sa 

zabilo v tento deň, dlhšie vydrţí.  

 

(Etnografická encyklopédia – Malý lexikon ľudovej kultúry 

Slovenska)  

 



Ach, ten náš študentský ţivot internátny... 

 
     Internát je pre študentov druhým domovom. Po vyučovaní tu 

trávia svoj voľný čas. 

Keby si voľný čas 

organizovali iba ţiaci, 

ktovie, ako by to celé 

dopadlo... Preto sú tu 

vychovávatelia, ktorí sa 

starajú o zmysluplné 

vyuţívanie voľného času. 

Pravidelné návštevy 

bazéna, posilňovne 

a telocvične 

v priestoroch školy, 

návštevy rôznych besied, 

výstav, múzeí, kina, 

divadla či kniţnice, ako 

aj organizovanie 

zaujímavých výletov 

a exkurzií vypĺňajú chvíle 

zvyčajnej „nudy“ našich 

študentov.  

     „Najobľúbenejšou“ 

časťou popoludnia je 

štúdium a príprava na vyučovanie... Sú aj takí, ktorí chcú iba 

vychádzky a nevedia sa z nich ani načas vrátiť... Ale teraz váţne. 

Mnohí ţiaci usilovne pracujú v krúţkoch, pripravujú kultúrny 

program na rôzne príleţitosti, pomáhajú pri výzdobe školy, aranţujú 

ikebany, pečú perníky. Aj vďaka nim krášli náš vestibul vianočný 

stromček. 

 

Krásne Vianoce všetkým ţelajú vaši vychovávatelia! 
 

 



Mať takého brata  
 

     Môj priateľ Paul dostal ako vianočný darček od svojho brata 

auto. Na Štedrý deň Paul vychádzal zo svojho úradu a uvidel, ţe 

nejaké chlapčisko chodí okolo jeho vyblýskaného nového auta 

a obdivuje ho.  

     „To je vaše auto, pane?“ opýtal sa.  

     Paul prikývol: „Môj brat mi ho daroval k Vianociam.“  

     Chlapca to šokovalo: „To znamená, ţe váš brat vám ho dal 

a vás to nestálo vôbec nič? Páni, keby som ja...“ a na chvíľu sa 

odmlčal, „mohol byť takým bratom.“  

     Paul s úţasom pozrel na chlapca a bez dlhého premýšľania sa 

ho spýtal: „Nechceš sa previezť v mojom aute?“ 

     „Ale áno, s radosťou.“  

     Po krátkej jazde sa chlapec s rozţiarenými očami pozrel na 

Paula a povedal: „Pane, nemohli by ste ísť popred náš dom?“ 

     Paul sa pousmial. Chlapec chce, aby jeho susedia videli, ako sa 

vezie domov v krásnom aute. Ale opäť sa zmýlil.  

     „Zastavte, prosím vás, tam, kde sú tie dva schody,“ poţiadal ho 

chlapec.  

     Potom vybehol hore po schodoch. Po malej chvíli Paul počul, 

ţe sa vracia, ale nešiel rýchlo. Niesol na rukách svojho malého 

chromého brata. Posadil ho na najspodnejší schodík, pritisol sa 

k nemu a ukázal na auto.  

     „Tak tu je, Buddy. Je to tak, ako som ti povedal hore. Jeho brat 

mu ho dal k Vianociam. A jedného dňa ti aj ja kúpim také isté... 

potom na vlastné oči uvidíš všetky tie krásne veci vo vianočných 

výkladoch, o ktorých som ti hovoril.“      

     Paul vystúpil z auta a posadil chlapca na predné sedadlo. Jeho 

starší brat si s rozţiarenými očami sadol veľa neho a potom sa 

trojica vydala na nezabudnuteľnú sviatočnú jazdu.  

     V ten Štedrý deň Paul porozumel Jeţišovým slovám:  

     „Je poţehnaný ten, kto dáva...“ 

Dan Clark 

(Slepačia polievka pre dušu 1.) 



Vianočné pečenie 
 

 

Salónky  

 

45 dkg kryštálového 

cukru, 3 dl vody, 

ľubovoľná príchuť 

(rumová esencia, 

citrónová, 

pomarančová alebo 

malinová šťava, kávová 

esencia, kakao, zmäknutá čokoláda, mleté oriešky, mandle, 

ľubovoľná marmeláda alebo mentol). 

 

Cukor s vodou zvaríme na sirup, aţ sa tiahne niť medzi palcom 

a ukazovákom. Prelejeme do porcelánovej alebo emailovej 

nádoby a miešame varechou, kým nezačne tuhnúť. Vtedy 

pridáme príchuť, ktorú sme si vybrali. Rozotrieme na centimetrovú 

výšku a krájame na kocky. Tie necháme niekoľko dní schnúť. 

Zabalíme do salónových obalov alebo aranţujeme do malých 

papierových košíčkov.  

 

 

 

Štedrovečerný koláč 

 

Cesto: 200g polohrubej múky, 

vajce, 60 g masla, 2 vanilkové 

cukry, 20 g droţdia, 100 ml mlieka.  

Orechová plnka: 100 g mletých 

orechov, 50 g práškového cukru.  

Maková plnka: 100 g mletého 

maku, 2 PL slivkového lekváru,  

50 g práškového cukru.  

Tvarohová plnka: 200 g tvarohu,  

1 ţĺtok, 2 vanilkové cukry. 

Na ozdobenie: slivkový lekvár, orechy, hrozienka.  

 

 



Vianočná bábovka 

 

250 g sušených, prípadne zaváraných sliviek, 125 g zaváraných 

čerešní, 4 PL bieleho vína, 200 g masla, strúhanka na vymastenie 

formy, 200 g kryštálového cukru, 3 vajcia, 200 g polohrubej múky, 

štipku soli, ½ lyţičky prášku do pečiva, práškový cukor na 

posypanie. 

 

Postup: 

Slivky a čerešne nakrájame na malé kúsky a necháme nasiaknuť 

vínom. Bábovkovú formu vymastíme, vysypeme strúhankou 

a poloţíme do chladu. Cukor vmiešame do zmäknutého masla 

a miešame, kým sa nerozpustí. Vajcia vmiešavame po jednom. 

Z múky trocha odsypeme a odloţíme nabok, neskôr ju zmiešame 

s ovocím. Ostatnú múku, ktorú sme predtým preosiali a zmiešali 

s práškom do pečiva, primiešame do cesta. Nakoniec vmiešame 

do cesta aj ovocie obalené v múke. Kto chce mať dvojfarebný 

koláč, môţe do časti cesta nasypať kakao. Cesto vlejeme do 

formy, ktorá by mala byť plná asi do troch štvrtín. Koláč pečieme 

na spodnom rošte. Po upečení posypeme práškovým cukrom 

a ozdobíme zvyšným ovocím. 

 

Pripravil Boris Holub 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perličky 
  alebo 

Čo nám rok 2009 priniesol 

 

 

Slovenská hymna sa spieva na nápev piesne Kopala konope. 

 

Veľká Fatra píšeme veľkými písmenami, lebo je to názov republiky. 

 

Slovenčinu uzákonili Štúr, Hurban a Hossa. (Hodţa) 

 

V roku 1848 bola prvá svetová vojna. Nie? Druhá svetová vojna. 

Nie? Tak potom tretia svetová vojna. 

 

Predstaviteľom maďarskej romantickej literatúry bol Béla Bugár.  

 

V Levoči je Kutuzov dom. (Thurzov) 

 

Po stredoveku nasledoval komunizmus a renesancia. 

(humanizmus) 

 

Erich Maria Remarque napísal román Vtedy na západe.  

(Na západe nič nového) 

 

Nevesta priniesla svadobné vemeno. (veno) 

 

Fakír hrá na flautu anakonde. (kobre) 

 

Najznámejšie pamiatky staroveku sú Ilias a Odysea. Napísal ich  

Homér. Keďţe bol slepý, určite pouţil Braillovo písmo. :-) 

 

Ţiačka porušila hrubý školský poriadok.(hrubo porušila) 

 

Ja som nemal byť čalúnnik, ale ťapkár... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snieţik nám tíško šepoce, ţe sú tu Vianoce. 

Poţehnania, lásky čas, 

budí dobro v kaţdom z nás. 

Uţ prešiel zasa ďalší rok a nový klope na oblok. 


