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Deň Ľudovíta Štúra a príbeh štátnej hymny 

 

 
Po 14-krát sa v Levoči uskutočnil 24. októbra Deň Ľudovíta 

Štúra, ktorý pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči. 

Medzi účastníkmi nechýbali ani žiaci našej školy. Tradične zaznela 

štátna hymna v podaní speváckeho súboru Iuventus 

paedagogica z pedagogickej školy. 

Účastníkov privítal primátor Ing. Miroslav Vilkovský, ktorý 

zdôraznil myšlienku, že Levoča sa hrdí prívlastkom štúrovského 

mesta, ktoré prichýlilo v marci 1844 statočných stúpencov 

Ľudovíta Štúra. Títo mladí ľudia svojím protestným odchodom 

z bratislavského lýcea podporili svojho učiteľa v jeho národných 

snahách uprostred bezohľadnej maďarizácie tých čias. 

Súčasne sa zrodil prvý prostestný song Prešporskí Slováci 

budouci Levočané, príbeh slovenskej štátnej hymny. Janko 

Matúška ju zložil na motívy ľudovej pesničky Kopala studničku.  

Hosť z Ministerstva školstva SR Mgr. Ján Krišanda, 

podpredseda Rady športu, ako aktívny športovec uviedol mená 

športovcov, ktorí svojimi výkonmi pestujú aktívne vlastenectvo 

doma i vo svete a motivujú mládež aj našu spoločnosť. 

V programe vystúpili malí folkloristi a žiaci s fragmentmi zo 

života Ľudovíta Štúra. Predstavili ho z ľudskej stránky spolu s jeho 

činným národným programom. 

Matičnou hymnou Kto za pravdu horí sa ukončil Štúrov deň, 

ktorým uchovávame historickú pamäť, upevňujeme tradíciu 

a sprítomňujeme význam spomienkového podujatia.   



Máme NAJ reprezentanta cvičnej firmy! 

 

V dňoch 23 - 24. októbra 2019 sa zrakovo postihnutí študenti 

odboru technicko-administratívny pracovník našej školy 

zúčastnili  v rámci projektu " Handicap  nebráni nášmu  

podnikaniu "   podporeného Nadáciou EPH v poradí už  17.  

ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 

v Košiciach, ktorý každoročne organizuje Obchodná akadémia, 

Watsonova 61 v Košiciach. 

Zúčastnilo sa ho dvadsaťdva cvičných firiem zo Slovenska, ale 

aj z Poľska, Maďarska 

a Českej republiky. 

Naši študenti si ako 

predávajúci, ale aj 

ako zákazníci 

vyskúšali 

zásady obchodného 

rozhovoru, prezreli si 

výstavné stánky 

jednotlivých 

cvičných firiem, ich 

katalógy, ponukové 

listy,  

elektronické prezentácie, vizitky, rôzne akciové ponuky a zľavy.  

V praxi si vyskúšali obchodovanie, vedenie obchodných 

rozhovorov v slovenskom a v anglickom jazyku. V rámci 

obchodovania cvičných firiem sa našim študentom podarilo 

uzavrieť niekoľko výhodných fiktívnych obchodov. Pre žiakov to 

bola veľmi dobrá skúsenosť pre ich ďalší osobnostný rozvoj 

a profesionálny rast. Už v škole v rámci prípravy cvičnej firmy na 

veľtrh sa práca  študentov sústreďovala na návrhy, možnosti a 

následnú realizáciu jednotlivých aktivít, ktoré sú na 



každom takomto podujatí odbornou komisiou posudzované a 

hodnotené. 

Ide o tieto kategórie : 

Hlavná cena  -  Najlepšia cvičná firma 

Cena NAJ  Katalog  -  The Best Catalogue 

Cena NAJ  Stánok  -  The Best Stand 

Cena NAJ  elektronická prezentácia  -  The Best Elektronic 

Presentation 

Cena NAJ  Reprezentant  -  The Best Representative 

Cena NAJ Reprezentantka  - The Best Representative / Woman/ 

60 sekúnd  - Elevator Pitch 

 

Záverečné vyhodnotenie dvojdňového súťaženia  cvičných firiem 

malo tú správnu napätú atmosféru. Cenu NAJ Reprezentant - The  

Best  Representative  cvičnej firmy zo 17. ročníka MVCP cvičných 

krajín  V4 si odniesol náš študent tretieho ročníka Ján  Kolodzej. 

Neskrývali sme radosť, keď náš 

spolužiak preberal ocenenie a 

vecné dary za najlepšieho 

reprezentanta cvičnej firmy. 

Srdečne blahoželáme , Janík, a 

tešíme sa spolu s Tebou. 

Nech aj naďalej rozvíjaš 

schopnosti a podnikateľské 

zručnosti, 

ktoré Ti možno raz otvoria cestu 

k vlastnému podnikaniu. 

  

Ďakujeme Nadácii EPH za podporu a možnosť, ktorú ponúkli 

študentom našej školy – zúčastniť sa medzinárodnej súťaže – 17. 

Ročníka veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. 

 



Tradične netradične k zamestnaniu 

 

  Pod názvom "Tradične  a netradične  k zamestnaniu  " bol v 

Spojenej škole internátnej v Levoči realizovaný projekt zameraný  

na zlepšenie  sociálnej inklúzie mladých ľudí  so zdravotný 

znevýhodnením a ich rodín do spoločenského a pracovného 

života. Dôvodom realizovania projektu je fakt, že ani dnes nie je 

jednoduché v niektorých regiónoch nájsť si prácu a to obzvlášť pre 

túto skupinu mladých ľudí.  

Jednotlivé aktivity projektu prebiehali od februára a boli 

zamerané na dve  cieľové skupiny, na žiakov školy so 

zdravotným znevýhodnením a na ich rodičov. Našim zámerom 

bolo prostredníctvom workshopov a školení sprostredkovať 

rodičom našich žiakov informácie o možnostiach  zamestnania ľudí 

s postihnutím. Vzdelávania sme realizovali  priamo v priestoroch 

školy v 

spolupráci s 

viacerými 

inštitúciami.  

Slovak 

Business 

Agency v 

rámci  

Národného 

programu 

NPC  

zabezpečila 

rodičom a 

pedagógom 

školy 

akceleračný 

program, kde 

získali všetky 



potrebné informácie z oblasti 

legislatívy i praktické rady ako založiť 

a viesť chránenú dielnu/podnikanie.  

Cenné rady a vlastné skúsenosti 

so založením občianskeho združenia 

a chránenej dielne sprostredkoval 

rodičom pán JUDr. Lukáš Kvokačka 

L.L.M z občianskeho združenia 

Barlička, ktorý ich upozornil i na 

úskalia pri vytváraní pracovného 

miesta pre seba, či pre viacerých ľudí 

so znevýhodnením.  

 

 

 

Zamestnankyňa ÚPSVaR 

v Poprade,  pani Mgr. Viera Kollárová, 

žiakov i rodičov informovala o 

aktuálnych ponukách práce pre ľudí so 

zdravotným postihnutím, oboznámila 

ich s internetovými portálmi, ktoré im 

môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania 

a poskytla im aj aktuálny zoznam 

existujúcich chránených 

dielní/pracovísk v regióne.  

V júni absolvovali žiaci školy 

workshop, ktorý pre nich pripravila SIEA 

- Slovenská inovačná a energetická 

agentúra Ministerstva hospodárstva SR  

v rámci Národného projektu pod 

názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti  

slovenskej ekonomiky. Toto stretnutie 

bolo zamerané na inovatívne myslenie, 



ktoré je pri zakladaní vlastného podnikania nevyhnutné. Na 

poslednom stretnutí Dr. Martina Drobňaková, zamestnankyňa  

Regionálneho 

centra sociálnej ekonomiky z Prešova, poskytla informácie o 

sociálnych  podnikoch v rámci Národného projektu ISE.  

V rámci projektu bolo vyškolených aj 6 pedagogických 

pracovníkov, ktorí absolvovali kurzy zamerané na prácu s hlinou, 

tkanie na krosnách a maľovanie na hodváb, aby svoje skúsenosti  

mohli odovzdať druhej cieľovej skupine projektu, našim žiakom. Títo 

mladí ľudia vo svojom voľnom čase získavajú  praktické remeselné 

zručnosti v oblasti keramiky, tkáčstva, maľovania na hodváb a 

výroby drobných darčekových predmetov. 

 

Tradičné výrobky sú 

dnes žiadanými na trhu a 

práve 

tu vidíme  veľký potenciál 

na uplatnenie sa i ľudí, 

ktorým zdravotný stav 

neumožňuje pracovať v 

bežných prevádzkach. 

Projekt " Tradične 

netradične k zamestnaniu 

" by nemohol byť 

realizovaný bez NADÁCIE 

GRANVIA, ktorá v rámci  

Grantovej výzvy 

podporila naše zámery 

sumou vo výške12 644 E. 

Nadácii Granvia 

ďakujeme za prejavenú  

dôveru a poskytnuté 

finančné prostriedky. 



Doterajšia spätná väzba od rodičov a žiakov, ktorí doposiaľ 

na aktivitách v rámci projektu participovali, nás utvrdzuje v tom, že 

tieto aktivity boli zmysluplné a výrazne im pomohli zorientovať sa v 

tejto zložitej oblasti.  

 

 

 



Najlepšou bankou je náš rozum 

 

V rámci grantového programu  Nápad pre školy   vyhláseného 

Nadáciou Poštovej banky sa naša škola  uchádzala o finančnú 

podporu na realizáciu projektu finančnej gramotnosti. Našim 

cieľom bolo urobiť štúdium  atraktívnejším, ale aj 

využiteľnejším v ďalšom  živote našich študentov. Výsledky 

hodnotenia zaslaných projektov nás potešili a projekt „Najlepšou 

bankou je náš rozum" bol úspešný. Za pedagógov, aj za všetkých 

žiakov vyslovujeme  obrovské 

a úprimné  Ď  A  K U J E M E  !  

Raz budem mať auto, aj 

dom alebo byt...Určite aj 

takéto myšlienky víria 

v hlavách našich študentov. 

Odkiaľ na to vziať? Odpovede 

sme hľadali na pobočke 

Slovenskej sporiteľne, a.s. 

v Levoči, kde nás privítal pán 

riaditeľ Mgr.Jozef Gura. 

Pomocou tabletov nám 

predstavil stránku SLSP, a. s. a 

možnosti, ktoré ponúka v oblasti poskytovania pôžičiek a hypoték. 

Prešli sme tiež sprievodcu na cestu k vlastnému autu. Pán riaditeľ 

nás upozornil, na čo všetko si treba dať pozor pri hľadaní a kúpe 

vyhliadnutého ojazdeného auta. Pomocou elektronickej 

kalkulačky sme si vypočítali, koľko nám banka môže na nové auto 

požičať. Pri pôžičkách na bývanie, t. j. hypotékach  

/v súčasnosti s úrokom už od 0,79 % ročne/ je nutné ručiť 

nehnuteľnosťou a dokladovať túto skutočnosť znaleckým 

posudkom. Aj takáto ponuka bankových produktov je cestou 

k splneniu si sna o bývaní či vlastnom aute pri zodpovednom 

zvážení všetkých podmienok, za ktorých sa poskytuje. 



Zbytočne sa nezadlžujte! 

 

Na pobočku Všeobecnej úverovej banky, a. s. v Levoči 

v rámci realizovaného projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ 

sme išli s cieľom dozvedieť sa čo najviac. Študentov zaujímali 

hlavne informácie týkajúce sa riešenia svojho vlastného bývania. 

Ochotné dámy 

Mgr. E. Báthoryová, 

riaditeľka pobočky 

VÚB, a.s. v Levoči 

a Mgr.Vilímová, 

banková úradníčka 

nám ponúkli na 

výber rôzne druhy 

bankových 

produktov týkajúcich 

sa tejto oblasti ako – 

hypotéka na 

bývanie, hypotéka 

pre mladých, hypotéka na refinancovanie alebo bezúčelová 

hypotéka. 

Študenti boli upozornení na zmeny v poskytovaní hypoték, 

napr. zmenou je aj to, že k poskytnutiu hypotéky bude potrebných 

okrem splnenia aktuálnej finančnej bonity klienta, aj preukázať 

40% vlastných zdrojov poskytovanej pôžičky.  

Študenti sa zaujímali aj o to, ako vyriešiť situáciu, keď si 

chcem kúpiť nové auto, zariadenie alebo televízor. Odpoveď bola 

“Pôžičkou na čokoľvek“. Ale POZOR! Slovensko patrí ku krajinám, 

kde zadlženosť obyvateľstva je veľmi vysoká. Takže aké je 

ponaučenie pre našich mladých? Zbytočne sa nezadlžujte 

a prikrývajte sa len takou perinou, na akú máte! A takto 

rozmýšľajte aj do budúcnosti! 



Druhýkrát úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti 

Siemens, s.r.o. 

 

Vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o - sa už druhýkrát podarilo 

získať grant a zrealizovať projekt na našej škole. 

Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie rehabilitačných 

pomôcok pre pohybové aktivity na zvýšenie a skvalitnenie 

úrovne vzdelávania na hodinách  Telesnej a športovej výchovy 

pre žiakov s rôznym postihnutím. Penová švédska debna 

a rozkladací klin /šikmá plocha/  sú zárukou bezpečnosti pri 

vykonávaní pohybových aktivít hlavne pre žiakov  so zrakovým 

a mentálnym postihnutím a pedálovými trenažérmi sme potešili 

žiakov s telesným postihnutím, ktorí používajú invalidný vozík a sú 

schopní využiť tieto trenažéry na zlepšenie pohybu dolných 

končatín.  Všetky zakúpené pomôcky slúžia aj na využívanie  

voľného času  v rámci krúžkovej činnosti vo výchovnej činnosti. 

V mene našich žiakov s postihnutím sa chceme veľmi poďakovať 

tejto spoločnosti za poskytnutý finančný dar.  

Ď a k u j e m e ! 

Mgr. Jana Hromadová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náš milý Mikuláš 2019 

Piatok 6. decembra  2019  sa na našej škole niesol v duchu 

mikulášskej tradície. Všetci žiaci sa už na neho veľmi tešili, príjemne 

prekvapil, potešil. Priniesol okrem niečoho sladkého aj skvelú 

náladu. Nášho Mikuláša sprevádzali milí anjeli a vydarení čertíci, 

ktorí boli skutočne veľmi kreatívni a komunikatívni.  

Ďakujeme za dobrú náladu a tešíme sa aj o rok! 



Vianoce včera, Vianoce dnes 

Vianočné sviatky a ich oslava na Spiši sú stále rovnaké alebo sa už 

dávno zmenili?  

V Spišskom múzeu v Levoči, naši žiaci spolu s účinkujúcimi hľadali 

tajomstvá predvianočných zvykov, vianočných chvíľ a tradícii. 

Čo na nás čakalo? 

Edukačný vianočný program s pesničkami, ochutnávka výborných 

oblátok, vianočný teplý nápoj a príjemná atmosféra na nádvorí 

múzea. 

Ďakujeme! 

 



Folklór našimi očami – Ždiarský dom v Ždiari 

 

Jednou z aktivít v súčasnosti realizovaného projektu „Folklór 

našimi očami“ podporeného Nadáciou pre deti Slovenska v rámci 

programu Hodina deťom bola 

októbrová výchovno-vzdelávacia 

exkurzia do Ždiarskeho domu v Ždiari.   

Skupina šiestich žiakov a 

dvoch pedagógov Spojenej školy 

internátnej v Levoči mala v rámci 

prehliadky expozície možnosť vidieť 

krásy okolitého Ždiaru, samotnej 

dedinky, ktorá svojím vzhľadom 

pripomína rozprávkovú krajinu. 

Spoločne sme nazreli do Ždiarskeho 

domu, kde uchovávajú všetko, čo im 

je blízke a vzácne. 

V domčeku nás privítala 

milá pani, ktorá nám čo 

najkrajšie 

a najjednoduchšie 

uviedla, ako sa 

v minulosti žilo, čo si 

miestni ľudia ( poniektorí 

dodnes) obliekali, aké 

mali zvyky, z čoho si šili 

šaty, ako museli ťažko 

pracovať. Pre žiakov 

bolo veľkým zážitkom to, 

že mali umožnené si 

miestne kroje vyskúšať 

a poprechádzať sa na 

nádvorí. Po prehliadke 



domčeka, sme nazreli do galérie, ktorá ukrývala staré fotografie 

ľudí v krojoch, ktoré zachytávali 

momentky ľudí pri práci, 

oslavách, svadbe, alebo 

bežnom živote. Spoločne sme si 

pozreli dokument zo súčasnosti, 

konkrétne išlo svadbu a zvyky, 

ktoré dodržiavajú miestni ľudia 

dodnes a taktiež z minulosti. 

Žiakov zaujali hry, ktoré sa 

hrávali či už deti, dospelí pri 

hrabaní sena, rúbaní dreva a 

pod., páčilo sa im, že dospelí sa 

zabávali spolu s deťmi. Dedinku 

Ždiar sme si užili v plnej kráse.  

 

 



Kráľovná Ester 

 

 Fyzická sila nie je to jediné, čo robí človeka silným a jeho 

meno nám o ňom mnohokrát veľa neprezradí. Presne ako Hadasa 

či neskôr Ester, Židovka, mladá žena z rodu Benjamínovho a 

ústredná postava z biblického príbehu, nepotrebovala meč na to, 

aby zachránila svoj národ pred zničením.  

Hoci bola sirotou, dostala kvalitné vzdelanie, čím sa stala 

veľmi múdrou, sčítanou, obozretnou a keďže ovládala aj niekoľko 

cudzích jazykov, tiež rozhľadenou. Za všetky vedomosti, ale i 

cenné rady, vďačila svojmu strýkovi Mordochajovi, ktorý sa jej po 

smrti rodičov ujal a po celý život jej vštepoval zásady a hodnoty 

jemu vlastné. Chcel predovšetkým to, aby nikdy nezabudla kto je 

a odkiaľ pochádza.  

     Možno to, že bola na príkaz kráľa – podobne ako aj všetky 

ostatné mladé panny, unesená do paláca a dostalo sa jej priazne 

od kráľovského eunucha, ktorý si ju obľúbil a poslal ju, aby kráľovi 

čítala, bolo jej osudom. Nevedno, čím si získala kráľovo srdce: 

možno ho očarila pohľadom svojich hlbokých hnedých očí, možno 

nežným úsmevom plným úprimnosti alebo závojom dlhých vlasov 

čiernych ako tmavá noc, a možno práve svojím bystrým umom, 

dôvtipom, láskavosťou a skromnosťou, keď si na stretnutie s ním, 

vzala len jedinú ozdobu – zlatú retiazku s príveskom. Odela sa 

jednoducho, pretože bola iná ako ostatné. A keďže sa kráľ do nej 

zamiloval, rozhodol sa s ňou oženiť.    Ester sa tak stala nielen jeho 

manželkou, ale aj kráľovnou celej Perzie. Splnila sa jej najväčšia 

túžba – stala sa vyvolenou, navyše spoznala pravú lásku a bola 



dokonale šťastná. Postavenie, v ktorom sa ocitla a bohatstvo, 

ktoré ju obklopovalo, jej však nezakalili zrak. Hoci sa obliekala do 

šiat z tých najdrahších a najjemnejších látok a bola ozdobená tými 

najvzácnejšími klenotmi, ktoré ešte viac zvýraznili jej pôvab a 

ženskú krásu, v srdci sa vôbec nezmenila.  

     Práve preto udalosti, ktoré nasledovali – pokus o otrávenie jej 

manžela, obvinenie z nevery, zistenie o tom, kto je zodpovedný za 

smrť jej rodičov a nakoniec manipulovanie kráľom zo strany 

krutého Hamana, ktorý nenávidel Židov a chcel ich takýmto 

spôsobom dať všetkých odstrániť, kráľovnú Ester veľmi vydesili. 

Vedela, že kráľ si chová hada na prsiach, že za všetko zlo a intrigy 

môže diabolský Haman, no čo mohla, aj keď bola manželkou 

perzského kráľa Xerxesa, urobiť? Veď stále bola iba ženou, ktorá 

nič neznamená, a to aj napriek tomu, že nosila na hlave kráľovskú 

korunu. Musela sa rozhodnúť – buď pôjde za kráľom porušujúc 

pritom zákon, vyjaví mu pravdu o sebe a bude prosiť o milosť pre 

židovský národ alebo sa len s mučivou bolesťou v duši nečinne 

prizerať pripravovanej skaze. A pretože mala srdce čisté, verné a 

statočné, bola ochotná aj pod hrozbou smrti, za životy Židov sa 

postaviť. A s toľkou obetavosťou a odvahou, akú preukázala, sa jej 

podarilo obmäkčiť kráľovo srdce a zvrátiť tak neblahý osud 

nevinných ľudí. On ju totiž aj napriek tomu, že mu hneď nepriznala 

svoje skutočné meno a pôvod, stále nekonečne miloval a preto sa 

jej rozhodol odpustiť. Teraz už vedel, že si vybral tú správnu ženu a 

pre svoj ľud dobrú a spravodlivú kráľovnú, v hrudi ktorej bije veľké 

srdce plné lásky.                                                      

 Nikola Ondrišáková  



Štvrtáčka Nikolka Suchánová 

inšpiruje ostatných 

                                                                                                        
1. Prezraď nám, čomu sa venuješ? 

Spoločenskému tancu na vozíku, 

mám tanečného partnera, s ktorým 

si dobre rozumieme a sme kamaráti. 

2. Ako si sa k svojej záľube dostala? 

V deviatke sme mali venček, 

tancovanie sa mi zapáčilo 

a inšpirovala ma aj kamarátka. 

3. Zúčastnila si sa už aj na nejakej 

súťaži? 

Bola som na medzinárodnej súťaži 

a na Majstrovstvách Slovenska 

v spoločenskom tanci, ktoré 

prebiehali v hoteli Roca v Košiciach. 

Na súťaži sa mi veľmi páčilo, všetko 

bolo dobre zorganizované, malo to 

výbornú úroveň.  

4. Čo je pre teba v tanci najťažšie? 

Naučiť sa choreografiu. 

5. Čo ti dáva tanec? 

Nové skúsenosti, kamarátstva. 

 

Tanec 

je 

vášeň, ktorú môže v sebe 

objaviť skutočne každý. Nikdy 

nie je neskoro začať. 

Podstatná je vôľa, ale hlavne 

musí ísť cez srdce. Títo 

tanečníci sú silní ľudia, lebo 

prekonávajú obrovské 

prekážky na ceste za svojim 

snom.   

 

Milej Nikolke ďakujeme za rozhovor, želáme jej veľa úspechov  

a radosti z tanca!  



Na slovíčko s našimi prvákmi 

 

Chceli by ste sa niečo dozvedieť o našich prvákoch a tým ich viac 

spoznať? Tu sú odpovede niektorých z nich. 

 

1. Ako ste spokojní v našej škole?   

Nikolka: Ja som spokojná. 

Deniska: V pohode. 

Danielka: Je tu fajn, dá sa to zvládnuť. Mysleli sme si, že to tu 

bude horšie. Celkovo ten prechod zo základky na strednú, 

trocha sme sa obávali. 

Kristínka: Nóó, páči sa mi tu. 

Šimon Z., Šimon P., Mirko K.: Na škole sa nám páči, sme 

spokojní, v pohode, rýchlo sme si zvykli. 

Zuzka: Som spokojná, je tu dobre, mám tu dobrých 

kamarátov, sú tu dobrí učitelia, všetci dobre vychádzame. 

 

2. Aké knihy a filmy vás oslovujú? 

Nikolka: Historické romány. 

Deniska: Sci fi. 

Martin: Z filmov mám rád: „Deň po tom“ a komédie. 

Danielka a Kristínka: Romantické knihy a filmy máme radi 

a takisto komédie. 

Jakub H.: Rád čítam knihy, páčia sa mi napr.tieto: „Mlieko 

a med“ a „Mengeleho dievča“. 

 

3. Máte obľúbenú pieseň, hudobný štýl?  

Martin: Bosorku od Elánu,   

aj Vondráčkovú mám rád /Sladké 

mámení.../.  

Danielka, Kristínka: Nemáme obľúbenú pieseň,  

ani hudobný štýl, skladba buď zaujme, alebo nie, 



ale veľmi sa nám páči skladba K.Gotta so Šarlotkou. 

Šimon P.: Mne sa páči folklór – spevy, kroje 

a zaujímam sa tiež o dejiny a vesmír. 

Zuzka: Rada počúvam Simi Marthausovú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ktoré ľudské vlastnosti sú pre vás dôležité a čo nemáte u ľudí 

radi? 

Nikolka: Mám rada tolerantných ľudí, takých s ľudským 

prístupom. 

Deniska: Egoizmus nie je dobrý a ani prehnané 

sebavedomie. 

Martin: Nemám rád namyslených ľudí. 

Danielka: Mám rada ľudí, ktorí neberú všetko príliš vážne 

a namyslených ľudí nemám rada. Nie je tiež dobré, keď je 

niekto príliš sebavedomý. 

Jakub H.: Nemám rád faloš a klamstvá. 

 

5. Máte nejaký nesplnený sen, po čom túžite? 

Deniska: Určite chcem ísť do Japonska. 

Nikolka: Naučiť sa jazdiť na koni. 

Danielka a Kristínka: Splnili sa nám všetky sny. 

Šimon P.: Chcel by som ísť do Jeruzalema a navštíviť 

bratranca v Amerike. 

Jakub H.: Túžim ísť do New Yorku, Číny a do Álp. 

Jakub K.: Rád by som cestoval kdekoľvek po svete. 

 

6. Aké sú vaše plány do budúcna? 

Kristínka a Danielka: Páčilo by sa 

nám, keby sme pracovali s deťmi. 

 

Deniska, Nikolka: Našou prioritou je,  

aby sme pomáhali ľuďom, aj preto sme  

v tomto odbore. 

 

Mirko K.: Prial by som si byť samostatný. 

 



7. Je niečo, na čo ste hrdí? 

Martin: Ja som hrdý na to, že som tu a že som spoznal nových 

ľudí.  

Šimon Z.: Na dobrú rodinu, kamarátov. 

 

8. Čo je v živote najdôležitejšie? 

Danielka: Teraz štúdium, rodina, zdravie. 

Deniska: Veľa vecí, zdravie, šťastie, láska. 

Martin: Vyučiť sa a zdravie, potom prídu tie ostatné veci. 

Kristínka: Rodina, zdravie, vzdelanie. 

Šimon Z.: Splniť si svoje ciele, ísť za svojimi snami. 

Mirko: Zdravie, láska, priateľstvo, mať radosť zo života. 

Jakub H.: Žiť prítomnosťou. 

 

9. Prezraďte nám niečo o vašich záujmoch, čo radi robievate 

vo voľnom čase?   

Danielka: Venujem sa šermu. Na základke 

sme mali taký krúžok, to ma tam učiteľ 

prihlásil. Chodíme na rôzne vystúpenia, kde si 

nás pozvú. Vystupovali sme napr. u nás na 

„Vrútovskom kotlíku“, na hradoch, aj 

v Čechách. 

Nikolka a Deniska: Našou náplňou je čítanie a počúvanie 

hudby. 

Kristínka: Rada sa venujem malému bratrancovi, starám sa 

o neho, má rok. 

Martin: Šport, kolky, futbal, ping pong. 

Šimon P.: Baví ma lukostreľba, chodievam aj na 

súťaže, okrem toho rád lyžujem, plávam a chodím na 

turistiku.  

Šimon Z.: Mňa zo športov baví hlavne futbal 

a posilňovanie. 

Adam: Futbal, rád počúvam hudbu. 

Zuzka: Hrám futbal, basketbal. 

Mirko K.: Rád hrám futbal, florbal a baví ma 

čítanie kníh, napr. biblie, rozprávok. Teším sa, keď 

sa môžem vzdelávať, rád sa učím.  

 

 



10. Hneváte sa, keď vás kritizujú, alebo vás kritika posúva? 

 

Šimon Z. a P.: Zamyslím sa nad kritikou, snažím sa uvedomiť si 

chyby, popracovať na sebe a opraviť ich. 

 

Nikolka: Hlavne či je to konštruktívna, pravdivá kritika, lebo 

niekto kritizuje všetko. 

 

Deniska: Pokiaľ je kritika oprávnená, tak to beriem, nemám 

dôvod byť nahnevaná, lebo je to pravda.  

 

 

11. Beriete každý deň, ako príležitosť naučiť sa niečo nové? 

Nikolka: Tá možnosť tu je, len či ju využijeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda so spisovateľkou 

Dňa 10.10.2019 nás Slovenská 

knižnica pre nevidiacich pozvala na 

besedu s Alenou Stašíkovou 

Galvánkovou. Ide o domácu autorku, 

píšucu prózu i poéziu. 

Vyrozprávala nám životný príbeh Juliany 

Korponayovej, známej ako Biela pani 

z Levoče, ktorý spracovala 

v rovnomennej knihe.  

Spracovala aj knihu o osude slovenskej 

svätice Žofie Bosniakovej. Išlo o veľmi 

pútavé rozprávanie.  

  

 

 

 



Naši žiaci na výstave s názvom “Život zo skúmavky“ 

Dňa 18.9.2019 sa naši internátni žiaci zúčastnili vernisáže 

výstavy s názvom  Život zo skúmavky, ktorá sa 

konala v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. 

Išlo o výstavu venovanú veľmi citlivej 

a aktuálnej problematike umelého oplodnenia 

žien. Predstavila nám problematiku oplodnenia 

prirodzenou cestou, zamýšľala sa aj nad 

faktormi, ktoré spôsobujú zhoršenie 

prirodzených schopností rozmnožovania sa 

u človeka. Kladie otázku, či problémom 

počatia sú infekcie, nezdravá výživa, nezdravý 

životný štýl či stres.  

Výstava, ako celok, nám predstavila význam pohlavného  

rozmnožovania pre udržiavanie biodiverzity v prírode, výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu, riziká potratov, dedičné ochorenia, 

nádorové ochorenia, pohlavné choroby, antikoncepciu, životné 

prostredie a poruchy plodnosti. 

  Na výstave boli  prezentované trojrozmerné učebné 

pomôcky ľudského tela, 

pohlavných orgánov, 

vnútromaternicového 

vývinu plodu a iné 

zaujímavé pomôcky. 

Súčasťou výstavy 

Život zo skúmavky bolo 

aj stretnutie žiakov s peer aktivistami OZ Mladí ľudia a život, ktoré 

sa konalo 25.9.2019 v priestoroch Múzea špeciálneho školstva. 

Diskutovali na tému Partnerské vzťahy. Žiaci boli na stretnutí sami, 

bez prítomnosti vychovávateliek. Mohli tak otvorenejšie rozprávať 

a zároveň klásť rôzne otázky. 



Náš časopis “Štvorlístok“ opäť získal ocenenie, umiestnil sa 

v bronzovom pásme v Súťaži Stredoškolských časopisov 

Prešovského kraja 2019. 

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým prispievateľom do „Štvorlístka“ 

a hlavne tým, vďaka ktorým mohli tieto články vzniknúť. 

Ešte raz ďakujeme, želáme všetkým veľa energie a tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľ 

Spojená škola internátna 

Námestie Štefana Kluberta 1 

054 01 Levoča 

 

Kontakty 

Tel.: 053 451 2535 

Fax: 053 451 4515 

E-mail: sounevidiacich@gmail.com 

Web: www.souklule.edu.sk 

 

Redakčná rada 

Ing. Dana Jelínková 

Mgr. Eva Ondrušová 

Martin Glončák 

Pavol Čekovský 

Dávid Počatko 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do časopisu. 

mailto:sounevidiacich@gmail.com

