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„Krajina jazykov“ v Nitre
Študenti tried I.A, II.A, III.A študijného odboru obchod a podnikanie SOŠ obchodu
a sluţieb v Novej Bani sa dňa 07. 09. 2012 zúčastnili „Prvej medzinárodnej prezentačnopredajnej jazykovej výstavy“ , ktorá sa konala v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.
Výstava bola určená pre fanúšikov jazykov, základné a stredné školy, učiteľov cudzích
jazykov a širokú verejnosť, ako aj pre prekladateľské agentúry a predajcov jazykových
produktov.
Návštevníci mali moţnosť získať rôzne jazykové informácie, zúčastniť sa jazykových
aktivít a súťaţí, taktieţ mohli získať rôzne výhody a zľavy na jazykové produkty a sluţby
a stráviť príjemný deň s jazykmi.
Študenti si mohli zasúťaţiť aj v speve alebo v prednese poézie
V tejto súťaţnej disciplíne reprezentovali našu školu aj naši študenti.

v cudzom jazyku.

V rámci jazykovej štafety boli vytvorené trojčlenné tímy, ktoré súťaţili v gramatike,
slovnej zásobe a konverzácii v rôznych cudzích jazykoch.
Obohatením podujatia bol kultúrny program a tombola.

Mgr. Vozárová, Ing. Mádelová
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Odborná stáž v Londýne
Odborná
praktická
príprava
študentov je súčasťou vzdelávacieho
programu na stredných odborných školách.
Aby sa praktická príprava stala pre
študentov
zaujímavou
a motivujúcou
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
v Novej Bani aj v tomto roku reagovala na
výzvu Slovenskej akademickej asociácie
pre
medzinárodnú
spoluprácu
a vypracovala mobilitný projekt programu
Leonardo da Vinci pod názvom „Odborná
stáž študentov v oblasti cestovného
ruchu a spoločného stravovania v rámci
uplatňovania stratégie zamestnanosti
v Európe“.
Projektu sa zúčastnili študenti
študujúci v odboroch obchod a podnikanie,
spoločné
stravovanie,
v
učebných
odboroch kuchár a hostinský. Študenti
absolvovali 2 týţdne v rámci odbornej
praxe na jednotlivých pracoviskách v
oblasti cestovného ruchu a spoločného
stravovania.
Radka Katinová, Michaela Trnková
a Adriana Debnárová študentky IV. A
triedy,
študijného
odboru
obchod

a podnikanie absolvovali svoju prax
v cestovných kanceláriách HF Holiday,
Caspian Travel a v hoteli Premier Inn
Greenford. Študentky III.A triedy Natália
Koniarová, Lenka Šubová, Lucia Tuţinská,
Jana Zduchová, Jana Kosecová Terézia
Slabá a Silvia Krajčiová mali moţnosť
získať pracovné skúsenosti v londýnskych
obchodoch Shoe Zone, Chrome Jewellery
and Accessories a Oxfam Burnt Oak.
Martin Baranec a Anna Polcová z II. N
triedy študijného
odboru
spoločné
stravovanie pracovali v hoteloch Berjaya
Eden Park Hotel
a Bedford Arms
Hotel. Ţiaci učebných odborov kuchár a
hostinský Natália Luptáková, Lukáš
Struhár a Martina Borošová získali
pracovné zručnosti v podnikoch Bedford
Arms Hotel, Saint Georges Hotel a Cafe
Piccolo.
Po ukončení odbornej praxe
študenti obdrţali certifikát o absolvovaní
stáţe od ADC College v Londýne a získali
Europassy mobility ktorými si zlepšia
osobné portfólio pri hľadaní svojho
budúceho zamestnania.
Ing. Ingrid Barancová
koordinátor projektu
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Môj pobyt v Londýne
Absolvovali sme dvojtýţdňovú pracovnú stáţ v Londýne. Naša škola bola vybratá z projektu
Leonardo Da Vinci. Zo školy bolo vybratých 15 študentov z rôznych odborov a to: obchod
a podnikanie, kuchár - hostinský, spoločné stravovanie. Boli sme sprevádzaní profesorkou
anglického jazyka – Mgr. Falátovou a zástupkyňou
riaditeľa pre praktické vyučovanie – Ing. Barancovou.
Ţiaci boli ubytovaní v rodinách a odtiaľ chodili do
práce. Kaţdý študent pracoval sám alebo vo dvojici.
Študenti
pracovali
v cestovných
kanceláriách,
obchodoch, hoteloch, reštauráciách.
V Londýne sme bývali v obytnej časti, kde sa cestovalo
za prácou, za štúdiom a za nákupom. Stretávali sme sa
v ADC college a tam sme sa rozprávali o prvých záţitkoch v Londýne a v rodinách.
Prvý víkend strávený v Londýne sme strávili tým, ţe sme sa zoznamovali s rodinami
a s mestom. Jediná výhoda toho kde som bývala bola taká, ţe to nebolo ďaleko od ADC
collage, ale na mojej rodine kde som bývala nebolo nič príjemné, tam som trávila minimum
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času, len večer a noc aj to bol niekedy zdĺhavý čas. Celý týţdeň som čakala kedy bude
víkend. V práci som bola veľmi rada, boli tam príjemní, milí ľudia, nápomocní a chápaví tak sa mi s nimi dobre pracovalo a tieţ aj so spoluţiačkou Natáliou sa mi dobre pracovalo,
hlavne keď sme pulišovali (leštili) nábytok a rozmýšľali nad slovom Darling sme sa aj dosť
nasmiali. Druhý víkend bol oveľa lepší, lebo som sa tam stretla so známym v sobotu a videli
sme Londýn z inej strany ako sme chodili ten prvý víkend. V nedeľu sme boli na najväčšej
nákupnej ulici Oxford street. Bolo tam strašne veľa ľudí, čo ma aj dosť znervózňovalo. Od
pondelku nás čakali posledné dni v Londýne, tak kaţdý z nás to poctivo po práci vyuţíval
nákupmi. V piatok sme boli posledný deň v práci, tam sme sa rozlúčili a priali nám veľa
šťastia v škole a v ţivote. Po práci sme išli do ADC collage kde sme dostali certifikáty
a niektorí od zamestnávateľov dostali referencie. V sobotu, očakávaný deň odchodu sme sa
rozlúčili s rodinami, kde mne konkrétne povedali Bye happy flight a sama so spolubývajúcou
sme sa vybrali odtiaľ preč.
Výhodou tohto pobytu bolo to, ţe sme uvideli rôzne kultúry, náboţenstvá rôznych ľudí.
Naučili sme sa, ţe nič nie je také ruţové ako sa na prvý pohľad zdá. V práci to bolo tieţ
pozitívne aj čo sa týkalo pracovných skúseností a reči, v práci sme sa museli dorozumievať
sami, aj v rodinách, aj keď sme cestovali do práce aj z práce.
To, čo sa mi najviac nepáčilo bolo to, ţe neskontrolovali domy, do ktorých sme šli bývať,
potom aj to, ţe niektorí mali prácu veľmi ďaleko od miesta kde boli ubytovaní.
Inak odporučila by som takúto skúsenosť kaţdému aj na reč aj na pracovné skúsenosti a uvidí
toho človek veľmi veľa.

Anna Polcová, II. N
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Záložka do knihy spája slovenské školy
Ţiaci Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb v Novej Bani sa pri príleţitosti
Medzinárodného mesiaca školských knižníc s elánom zapojili do celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave. Cieľom daného projektu bolo nielen nadviazanie kontaktov medzi slovenskými
základnými školami a strednými školami, ale aj podpora čítania prostredníctvom výmeny
záloţiek do kníh, ktoré ţiaci vyrobili ľubovoľnou technikou.
Na základe prihlášok boli zo slovenských škôl vytvorené dvojice podľa typu školy a
počtu prihlásených ţiakov. Do 1. októbra 2012 bola našej škole zaslaná kontaktná adresa
pridelenej partnerskej školy v Komárne. Po vytvorení záloţiek na témy Anton Bernolák,
vesmír, škola a voľná téma , pri ktorých nechýbalo vyuţitie bohatej fantázie a originálnych
kreatívnych nápadov našich ţiakov, sme zaslali 60 ks záloţiek na výmenu našej partnerskej
škole a zároveň sme dostali záloţky, ktoré vytvorili ţiaci Strednej odbornej školy obchodu
a sluţieb v Komárne.
Následne sme zaslali do Slovenskej pedagogickej kniţnice v Bratislave na vyhodnotenie
informácie o priebehu celoslovenského projektu a pripojili sme k nim aj fotografie najkrajších
záloţiek. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na spomínanom projekte.

Mgr. Marta Vozárová
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„Školské knižnice: Kľúč
k minulosti, budúcnosti
a prítomnosti“
V školskom roku 2012/2013 Slovenská
pedagogická kniţnica vyhlásila 8. ročník „
Súťaţe
o najzaujímavejšie
podujatie
školskej kniţnice“ k Medzinárodnému dňu
školských kniţníc dňa 22.10.2012.
Na výzvu Slovenskej pedagogickej
kniţnice SOŠ obchodu a sluţieb v Novej
Bani reagovali vyučujúce slovenského
jazyka a literatúry Mgr. Marta Vozárová,
ktorá je zároveň školskou knihovníčkou,
spoločne s vyučujúcou slovenského jazyka
a literatúry
PaedDr.
Slavomírou
Gáborovou a Ing. Erikou Struhárovou,
ktorá vedie Ţiacku školskú radu.
Inšpiráciou pre náš nápad bolo motto
súťaţe: „ Školské
kniţnice: Kľúč
k minulosti, budúcnosti a prítomnosti.“
Na
hodinách
slovenského
jazyka
a literatúry sme v priestoroch školskej
kniţnice vyhľadali staré povesti viaţuce sa
k Novej Bani, dozvedeli sme
sa
o ľudových zvykoch a piesňach v našom
baníckom meste, ako aj o typických
ľudových pokrmoch. Všetky získané
poznatky sme sa rozhodli zúročiť pri
príprave nášho podujatia.

Spoločne so sme pripravili spoločenské
podujatie, na ktoré sme pozvali našich
milých priateľov z Domova sociálnych
sluţieb
v Novej
Bani,
s ktorými
spolupracuje Ţiacka školská rada uţ
niekoľko rokov. Pozvali sme tieţ aj
bývalých vyučujúcich a zamestnancov
školy, aby sme
vyjadrili našu úctu
k staršej generácii, nakoľko október je
práve mesiac úcty k starším.

Pri príprave podujatia nám pomohli
ţiaci učebných odborov, ktorí spoločne
s majstrami odborného výcviku prestreli
stoly a pripravili ochutnávku tradičných
a moderných jedál.
Kultúrny program
bol tieţ spojením minulosti a prítomnosti
a podieľali sa na ňom študenti takmer zo
všetkých ročníkov. Úplnou bodkou bola
prehliadka našej školskej kniţnice
a vypoţičanie si kníh, ktoré našim milým
starším
priateľom
spríjemnia
dlhé
a pochmúrne jesenné a zimné večery.
Myslíme si, ţe podujatie sa nám
vydarilo,
spojili sme
minulosť
a prítomnosť, staršie tradície a modernú
súčasnosť, ako aj staršiu
a mladšiu
generáciu a aspoň na chvíľočku sme sa
zastavili v dnešnej uponáhľanej dobe.

PaedDr. Slavomíra Gáborová
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Projekt na podporu zdravia v SOŠ obchodu a služieb
úspešne zrealizovaný
V októbri minulého roka sme verejnosť informovali o úspešnosti projektu ,,Zdravie
a bezpečnosť na školách 2012“ , ktorým vyhlasovateľom bolo MŠ, vedy výskumu a športu
SR. Náš projekt s názvom ,, Zdravou výživou a aktívnym odpočinkom proti agresivite
a za zlepšenie duševného zdravia.“ bol vybraný spomedzi 151 predloţených projektov
z celého Slovenska spolu s ďalšími 25 projektmi a zároveň mu boli pridelené finančné
prostriedky na jeho realizáciu.
Cieľom tohto projektu bolo dosiahnutie zdravého spôsobu ţivota najmä u našich
študentov. Bol zameraný na rozvíjanie pozitívne orientovaných aktivít v oblasti voľného
času, s cieľom eliminovať agresívne správanie, uţívanie návykových látok, skvalitniť
psychosociálnu klímu v škole, podporiť duševné zdravie ţiakov a učiteľov, podporiť osvetu
zdravej výţivy.
Úlohy projektu sa realizovali v mesiacoch september aţ december 2012 a uţ dnes
môţeme s určitosťou povedať, ţe jeho realizácia bola úspešná a zanechala pozitívne stopy
v našej mládeţi.
Projekt bol veľmi rozsiali na aktivity, ktoré sme mali rozplánované na kaţdý mesiac
a postupne sme ich takto realizovali:
1. Oddychové zóny – vytvorilo sa päť oddychových zón pričom kaţdá pozostáva
z konferenčného stolíka a dvoch kresiel. Oddychové zóny sú umiestnené v priestranných
chodbách školy. Ţiaci ich vyuţívajú najmä počas prestávok, pred a po vyučovaní / čakanie
na autobus/, pričom majú moţnosť zapoţičať si spoločenské hry typu ,,Aktivity, Super
kvíz “, čo napomáha eliminovať agresívne správanie, uţívanie návykových látok a
skvalitňuje psychosociálnu klímu v škole.
2. Protidrogovo-motivačný koncert – koncert zameraný na problematiku drog cez
ţivotné príbehy a osudy ťaţko drogovo závislých hudobníkov a spevákov.
3. Výchovno – vzdelávací program „S tebou o tebe“ Dievčatá prvých ročníkov
obdrţali od spoločnosti Procter & Gamble balíčky STOT, prostredníctvom ktorých
získali primerané informácie o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania, ale aj
o pozitívnom prístupe k sebe, svojmu telu a o upevňovaní ţiaducich zdravotných
a hygienických návykov, ako aj o zásadách zdravého spôsobu ţivota.
4. Deň zdravej výživy - Naši ţiaci 3.ročníka učebných odborov kuchár a hostinský za
pomoci majstrov odborného výcviku pripravili ochutnávku zdravých jedál v podobe
zdravých nátierok, šalátov a koláčikov pre všetkých ţiakov a zamestnancov
a návštevníkov školy. Ing. Garajová pripravila prednášku s prezentáciou na tému ,, Zdravá
výţiva“. Ţiaci mali moţnosť zistiť, ţe aj zdravé jedlá – napr. mrkvová, cícerová
brokolicová nátierka, mrkvové šatôčky a pod. môţu byť chutné, čím sme podporili osvetu
zdravej výţivy.
5. Zdravá mliečna desiata – Pri príleţitosti ,,Svetového dňa mlieka v školách“ sme sa
snaţili u ţiakov vypestovať návyk na ranné stravovanie prostredníctvom mliečnych
výrobkov. Ţiaci prvých ročníkov najskôr vyplnili dotazník, prostredníctvom ktorého sme
zistili, ţe aţ 60% študentov neraňajkuje vôbec alebo len občas a často raňajkujú nezdravé
9

raňajky. V priebehu jedného týţdňa sme týmto ţiakom poskytovali ,,Zdravú mliečnu
desiatu“, s veľmi kladnými ohlasmi. V závere ţiaci znovu vypracovali dotazník, z ktorého
vyplynulo, ţe aţ 80% ţiakov chce v tomto trende pokračovať.
Na základe tohto zistenia bol zriadený školský bufet a bola nadviazaná spolupráca
s Tatranskou mliekarňou, a.s. v rámci projektu ,,Tami Školský mliečny program“, ktorý
poskytuje mlieko a mliečne výrobky pre školy za výhodné ceny. Ţiaci majú záujem
najmä o ochutené mlieka.
6. Svetový deň vegetariánov a Svetový deň vegánov – pri príleţitosti tohto dňa sme
zrealizovali prednášku s prezentáciou na tému vegetariánstvo. Prednáška bola doplnená
ochutnávkou vegetariánskych výrobkov. Ţiaci sa dozvedeli o vegetariánskej strave, o jej
druhoch, o výhodách ale aj nevýhodách vegetariánstva. Zistili, ţe aj vegetariánska strava
môţe byť pestrá, chutná a dá sa uplatniť aj v jedálnom lístku nevegetariánov.
7. Svetový deň úsmevu – pri tejto príleţitosti sme vyhlásili súťaţ o fotografiu s najkrajším
úsmevom. Fotografie boli zverejnené na nástenke a víťaza zvolili ţiaci školy tajným
hlasovaním.
8. Moderné je nefajčiť - v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Ţarnovici v zastúpení Mgr. Gubánom,
sme zorganizovali besedu
o škodlivosti fajčenia a uţívaní návykových látok. Beseda rozšírila poznatky ţiakov
o škodlivosti uţívania návykových látok, a tým sme eliminovali v maximálnej miere ich
uţívanie. Zároveň ţiaci na hodinách informatiky vytvárali propagačné materiály
s protidrogovou tematikou.
9. Svetový deň duševného zdravia – v spolupráci so psychiatrom MUDr. Pulišom sme
zorganizovali besedu o redukovaní samovráţd a o prejavoch duševných chorôb. Beseda
slúţila na zlepšenie duševného zdravia, pozitívneho myslenia, ale aj na odbúranie
ľahostajnosti voči okoliu pri prejavoch duševných chorôb a sklonoch k samovraţdám.
10. Červené stužky – uţ tradične sme sa zapojili do projektu „Červené stuţky“, ako symbol
boja proti AIDS. Ţiaci tretích ročníkov vyrobili červené stuţky pre spoluţiakov
a zamestnancov, ktorí ich nosili v termíne od 26.11 do 1.12 2012. Zapojením sa do tohto
projektu sa ţiaci učia získavať pocit spolupatričnosti s takýmto
celosvetovým
problémom. Zároveň ţiaci súťaţili o najkrajšiu počítačovú prezentáciu s problematikou
boja proti HIV/AIDS a pripravili reláciu do školského rozhlasu.
11. Medziškolský volejbalový, vianočný turnaj - - pripravili sme medziškolský volejbalový,
vianočný turnaj za účasti študentov Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani
a Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Turnajom sme podporili prevenciu proti
chorobám a podporu zdravého pohybu.
12. Zdravé Vianoce - ţiaci vytvorili na hodinách odborných predmetov mini kuchársku
knihu so zdravými receptami na vianočné sviatky . Na hodinách odborného výcviku
pripravili zdravé vianočné špeciality vo forme vianočného pečiva, ktoré mali ţiaci
a zamestnanci školy moţnosť ochutnať vo forme ochutnávky v školskom bufete.
13. Akciou sme podporili zdravý ţivotný štýl a zdravé stravovanie aj počas vianočných
sviatkov.
Na zrealizovaní tohto projektu nemajú zásluhu len autorky projektu v zloţení Ing.
Barancová, Ing. Dianová, Ing. Garajová a Ing. Ivaničová, ale aj ekonómka školy Ing.
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Schwarcová, ktorá dohliadala na finančné záleţitosti projektu a celý tým pedagógov
a majstrov odborného výcviku, ktorí sa podieľali na realizácii jednotlivých aktivít.
Verím, ţe práca tohto kolektívu nebola zbytočná a jednotlivé aktivity splnili ciele
v oblasti skvalitnenia psychosociálnej klímy v škole. Podporili sme pozitívne myslenie,
osvetu zdravej výţivy a zdravého ţivotného štýlu s pozitívnymi nasledovaniami a zároveň
sme úpravou prostredia zlepšili podmienky bezpečnosti, pocitu istoty a spolunáleţitosti so
školou.
Ing. Katarína Garajová
spoluautorka projektu

„ Klub 27 (hudba a drogy)“
Študenti Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb v Novej Bani sa s nadšením zúčastnili
dňa 19. 09. 2012 moderného výchovného koncertu pod názvom Klub 27 (hudba a drogy).
Novinkou pre študentov bol pohľad na problematiku drog cez ţivotné príbehy a osudy ťaţko
drogovo závislých hudobníkov a spevákov. Koncert bol sprevádzaný video-projekciou,
prezentujúcou všetky moţné následky, ktoré môţu drogy po sebe na človeku zanechať. Výber
skladieb, hraných naţivo, bez akýchkoľvek „playbackov“, od svetových aj slovenských
hudobníkov, ako sú napríklad Jimi Hendrix, Kurt Cobain (Nirvana), Bob Marley, Richard
Muller, Sex Pistols, bol všetkým dôverne známy a študenti vysoko ocenili kvalitu
speváckeho výkonu.
V kaţdom z nás zanechal koncert svoj osobitný odkaz a donútil nás zamyslieť sa nad
istými alarmujúcimi vecami, ktoré sa či uţ priamo, alebo nepriamo, týkajú kaţdého jedného
z nás.
Dané podujatie, ktoré sa uskutočnilo v rámci projektu „Zdravou výţivou a aktívnym
odpočinkom proti agresivite a za zlepšenie duševného zdravia“ bolo moţné zrealizovať aj
vďaka spolupráci našej školy s Mestským úradom v Novej Bani, ktorý nám poskytol
bezplatne priestory kinosály Vatra v Novej Bani, za čo mu vyslovujeme úprimnú vďaku.
Ing. Gabriela Ivaničová
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Projekt rozvojového vzdelávania„Klimatická spravodlivosť“
Slovenská katolícka charita realizovala v rokoch 2010 aţ 2012 projekt rozvojového
vzdelávania zameraný na klimatické zmeny s názvom: “KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ“
s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na
SubSaharskú Afriku”. SOŠ obchodu a sluţieb v Novej Bani sa úspešne zapojila do tohto
projektu a uskutočnila viaceré aktivity súvisiace s projektom klimatických zmien.
V rámci projektu sa na školy distribuovali materiály s krátkym opisom faktov a údajov
o klimatických zmenách na Slovensku a v rozvojových krajinách. Významným nástrojom na
upútanie pozornosti mladých na školách boli propagačné materiály, ako sú toolkity, sady
fotografií o klimatických zmenách, DVD filmy, plagáty, letáky, pohľadnice a kalendáre.
Všetky materiály boli vyuţité na hodinách občianskej náuky, dejepisu, ekológie, etickej
výchovy a slovenského jazyka.
Súčasťou projektu boli aj sprievodné podujatia, do ktorých sme sa zapojili počas
uplynulého a tohto školského roka. Naši študenti uvítali moţnosť zapojiť sa do Behu za
klimatickú spravodlivosť, ktorý prebiehal v rámci hodín telesnej výchovy pod vedením Mgr.
P. Liptáka. Doposiaľ bolo na Slovensku zabehnutých 2 179,32 km. Beh za klimatickú
spravodlivosť je symbolickým vyjadrením pomoci a podpory chudobným africkým
krajinám. Za účasť v behu za klimatickú spravodlivosť získali študenti certifikáty Slovenskej
katolíckej charity.
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V rámci podujatia Hodina zeme študenti 2.A a 3.A triedy spoločne s Mgr. M.
Vozárovou vytvorili tematické plagáty a napísali eseje, ktoré boli zaslané Slovenskej
katolíckej charite. Taktieţ sa uskutočnilo vysádzanie slnečníc a skrášlenie okolia priestorov
našej školy počas hodín ekológie pod vedením Ing. P. Zalaia a Mgr. J. Káčerovej. Odmenou
pre našich študentov bola zaslanie prekrásnej Encyklopédie zeme, ktorú môţu študenti
študovať v priestoroch školskej kniţnice.
Poslednou aktivitou bolo vytvorenie ekologického plagátu pri príleţitosti Svetového
dňa urbanizmu dňa 8.11.2012. Trieda 1.A pod vedením PaedDr. S. Gáborovej vytvorila
urbanistickú mapu nášho mesta, do ktorej študenti vyznačili miesta, kde najviac vidieť
negatívne zmeny klímy.
Pri ukončení projektu bude vydaný špeciálny tematický časopis Caritas, ktorý bude
zahŕňať rozličné témy súvisiace s environmentalistikou (klimatické zmeny, klimatická
spravodlivosť, príklady ekologického správania v praxi u jednotlivcov aj skupín, prezentácia
kampane a aktivít), ktorý bude určený pre učiteľov na základných i stredných školách a bude
ho moţné vyuţívať na vyučovacích hodinách a študentských workshopoch.
PaedDr. Slavomíra Gáborová

Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
Dňa 03. 10. 2012 sa zúčastnili
triedy I.A, II.A, III.A a I.N spolu so
svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka a
literatúry PaedDr. S. Gáborovou a Mgr. M.
Vozárovou literárnej exkurzie vo Zvolene,
kde sa konalo divadelné predstavenie pod
názvom „Kupec benátsky“ v Divadle J. G.
Tajovského.
Ţiaci mali moţnosť pozrieť si jednu
z najznámejších hier anglického dramatika
Williama Shakespearea. Divadelná hra

hovorí o moci peňazí, o cene lásky, o
priateľstva, ktoré dokáţe prekonať
nepriazeň osudu, ako aj o dôvtipe a
vrtkavosti šťasteny.
Napriek rozprávkovému pôdorysu
komédia reálne zachytáva rub i líce kaţdej
z postáv aj intoleranciu spoločnosti.
Ţiaci ocenili profesionálne herecké
výkony, ktoré ich obohatili o hlboký
estetický a umelecký záţitok.
PaedDr. S. Gáborová
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Svetový deň výživy
Svetový deň výţivy, ktorý si kaţdý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150
krajinách sveta vrátane Slovenska. Vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a
chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu základného ľudského
práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty. 16. október nám má
pripomenúť, ţe ţivot kaţdého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto
by si ho mal kaţdý z nás dostatočne váţiť.
Na strednej odbornej škole obchodu a sluţieb sme si tento deň pripomenuli rôznymi
aktivitami - prebiehali prezentácie, kvízy o zdravej výţive. V rámci odborného predmetu
Výchova k podnikaniu naše študentky pripravili netradičné občerstvenie pre študentov
a zamestnancov našej školy. Ponúkali košíky plné čerstvého ovocia, ovocné kompóty, rôzne
ovocné dobroty, ktoré sami pripravili.
Ďakujeme im za zaujímavú akciu.

Ing. Struhárová, Ing. Lenčová
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Naše imatrikulácie
Ako uţ býva dobrým zvykom, aj tento školský rok privítala III.A trieda Strednej
odbornej školy obchodu a sluţieb terajšiu I.A a I.C, dňa 14.11.2012 v kinosále Kina Vatra.
Ţiaci tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie si ripravili bohatý program, na
ktorom sa všetci zasmiali. Na úvod programu si dievčatá III.A triedy pripravili tanček, ktorý
zatancovali. Moderátorka ich privítala a zavolala na pódium všetkých prvákov, ktorí museli
vypiť pripravený „elixír´“. Po vypití začali prváci plniť úlohy, ktoré boli pre nich pripravené.
Ţiakov veľmi pobavili disciplíny ako recitácia s lízatkami v ústach alebo spievanie, jedenie
jogurtu so zaviazanými očami, tancovanie na vybrané pesničky, či fúkanie balónov
naplnených múkou...
Keďţe sa minulý rok imatrikulácie nekonali, moderátorka zavolala na pódium aj terajších
druhákov, ktorí plnili podobné úlohy ako prváci. Všetci sa zapájali a za splnené úlohy dostali
sladkú odmenu a za nesplnené úlohy dostali trest v podobe múky a vajca na tvári.
Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať za uvoľnenie kinosály Kina Vatra a študentom za
účasť. Dúfame, ţe sa táto tradícia bude opakovať aj v nasledujúcich rokoch.
Lucia Tuţinská, Michaela Lauková, Natália Koniarová
ţiačky 3.A triedy
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Súťaž o najlepšieho študenta
 študijný odbor obchod a podnikanie
 nadstavbové štúdium
 učebné odbory
Pravidlá súťaţe sú umiestnené na nástenke ţiackej školskej rady, ako i na nástenke v kaţdej
triede. Súťaţ trvá aţ do konca školského roka. Víťaz kaţdej kategórie získa finančnú odmenu.
Tak neváhajte!
Ing. Erika Struhárová

Finančná gramotnosť – významná oblasť vzdelávania
V rámci programov a príleţitostí, ktoré realizuje Junior Achievement Slovensko /JASR/
a Slovenská banková asociácia sa naši študenti zapojili do testovania finančnej gramotnosti.
Ich úlohou bolo vypracovať 30 úloh z finančnej oblasti. Otázky sa týkali, bankovej sústavy,
investovania, stavebného sporenia, moţností získavania úverov, pôţičiek, výpočtu úrokov,
všeobecného rozhľadu v oblasti financií a pod. Všetci, ktorí sa zapojili, boli zároveň zaradení
do súťaţe o moderný tablet.
Aj takýmto zaujímavým spôsobom si naši študenti rozvíjajú vedomosti z oblasti finančného
vzdelávania.
Ing. Lenčová Mária
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Mikuláš na škole
Ako uţ býva zvykom, aj tento rok, 6. decembra zavítal do našej školy Mikuláš. Sprevádzali
ho anjeli a čerti. Navštívil všetky triedy a študentom porozdával darčeky. Ţiaci ho za to
odmenili
vtipnou
básničkou, či pesničkou.
Tento
rok
študenti
dostali o jeden darček
navyše. Postarala sa o to
firma K. O. FRUIT,
s.r.o,
Stanislav
Ondrejka,
Zlaté
Moravce, ktorá prispela
do mikulášskeho košíka
ovocnou nádielkou.

Ing. Erika Struhárová

Zimná kvapka krvi
Na našej škole sa uţ stalo veľmi peknou tradíciou, ţe naši študenti, učitelia, sa pravidelne
zapájajú do akcií organizovaných Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeţe a športu v Meste
Nová Baňa.
Aj v tomto predvianočnom čase sme
podporili myšlienku vzájomnej
pomoci, spolupatričnosti, s ľuďmi
ktorí to naozaj potrebujú a zúčastnili
sme sa „Zimnej kvapky krvi“.
Ďakujeme študentom, ktorí túto
akciu podporili, boli medzi nimi aj
prvodarcovia a veríme, ţe krásny
pocit z vykonania dobrého skutku,
v nich pretrvá a radi sa podobných
podujatí zúčastnia aj v budúcnosti.
Ing. Mária Lenčová
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XXIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku
Aj v tomto školskom roku sa v SOŠ obchodu a sluţieb v Novej Bani konalo dňa
3.decembra 2012 školské kolo XXIII. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.
Olympiády sa zúčastnilo 5
ţiakov
z druhého aţ štvrtého ročníka SOŠ, zo
študijného
odboru
„Obchod
a podnikanie“.
Olympiáda pozostávala z ústnej
a písomnej časti, kde ţiaci preukázali
svoje vedomosti a zručnosti pri počúvaní
s porozumením, čítaní s porozumením,
pri reakcii na vizuálny podnet, ako aj
konverzačné schopnosti na vybrané
témy.
Najvyšší počet bodov a prvé miesto
v súťaţi dosiahla ţiačka II. A triedy Nina
Čaklošová, 2. miesto obsadila ţiačka
III.A triedy Michaela Lauková a na
3.mieste sa umiestnili s rovnakým
počtom bodov ţiačky Romana Majerská
zo IV. A. triedy a Dominika Vicianová
z II.A triedy.
Víťazka nášho školského kola sa
zúčastní obvodného kola súťaţe v
kategórii 2D v Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani.
Ing. Anastázia Mádelová

XXIII. ročník Olympiády v anglickom jazyku
Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti ţiakov
základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaţ, ktorá je vyhlasovaná
kaţdoročne. Jej cieľom je :
- prehlbovať, rozlišovať a upevňovať komunikačné zručnosti ţiakov základných
a stredných škôl v anglickom jazyku
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- rozširovať záujem ţiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť
- zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov.
Školské kolo XXIII. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo dňa 11.12.2012
v priestoroch jazykovej učebne Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb v Novej Bani. Do
súťaţe sa prihlásili 12 ţiaci rôznych ročníkov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti
v úlohách na počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku a slovotvorbu.
Úspešnými riešiteľmi súťaţe sa stali :
Michaela Lauková - 3.A
Jozef Kollár – 2.A
Jana Tomagová – 2.A
Magdaléna Ličková – 1.A
Ľuboslava Suchá – 1.A
Nikola Hossová – 1.A
PatríciaTrnková – 1.A
Lenka Šubová – 3.A
Dávid Martinka – 3.A
Svoje zručnosti najlepšie prezentovali ţiaci :
1.miesto - Eva Mesiariková, 2.A trieda, ktorá bude reprezentovať SOŠ obchodu
a služieb v obvodnom kole, kategória 2.D
2.miesto - Denis Duchoslav, 1.C
3.miesto – Natália Koniarová, 3.A
Všetkým účastníkom ţeláme veľa úspechov v štúdiu a tešíme sa na Vašu účasť aj na
budúci školský rok.

Mgr. Falatová Mária a PaedDr. Gáborová Slavomíra
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Školské kolo 5. Ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa
konalo dňa 12. 12. 2012 v učebni anglického jazyka Strednej odbornej školy obchodu
a sluţieb v Novej Bani bolo ďalšou výzvou pre našich ţiakov, aby uplatnili svoje doteraz
získané vedomosti z literatúry, slovenského jazyka a slohu a zároveň si aj zasúťaţili.
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo spolu 10 ţiakov našej školy.
Ţiaci boli podľa ročníkov zaradení do 2 súťaţných kategórií. V súťaţnej kategórii A si
zasúťaţili ţiačky IV.A triedy Romana Majerská a Barbora Mádellová, ţiačky III.A
triedy Jana Kosecová, Michaela Lauková a Lucia Tužinská a ţiačka I.N triedy Daniela
Arvajová. Ďalšiu súťaţnú kategóriu B tvorila skupina ţiakov triedy II. A Jana Tomagová
a Matúš Debnár a ţiačok I.A triedy Magdaléna Ličková a Ľuboslava Suchá.
Súťaţné úlohy boli zamerané predovšetkým na čítanie s porozumením, vedomosti
z gramatiky, slohu, literatúry a pravopisné javy.
V kategórii A obsadila 1. miesto žiačka Jana Kosecová, 2. miesto obsadili
s rovnským počtom bodov žiačky Michaela Lauková a Romana Majerská a na 3. mieste
sa umiestnila žiačka Lucia Tužinská.
V kategórii B získali 1. miesto s rovnakým počtom bodov žiačky Jana Tomagová
a Magdaléna Ličková, 2. miesto obsadila žiačka Ľuboslava Suchá a na treťom mieste sa
umiestnil žiak Matúš Debnár.
Za správny priebeh celej súťaţe zodpovedali učiteľky slovenského jazyka a
literatúry PaedDr. Slavomíra Gáborová a Mgr. Marta Vozárová a predsedkyňa Školskej
predmetovej komisie Mgr. Mária Falátová.
Všetkým zúčastneným ţiakom ďakujeme za účasť na Olympiáde zo slovenského
jazyka a literatúry a víťazom srdečne blahoţeláme.
Mgr. Marta Vozárová
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Navždy sa zachová v pamäti stužková
Navţdy sa zachová v pamäti stuţková ... . To sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe
skrývajú veľkú ţivotnú pravdu. Stuţková znamená istý prelom, ktorý nám dáva jasne najavo,
ţe detské časy máme dávno za sebou a realita dospelosti sa nezadrţateľne blíţi.
16. november 2012 – naša stuţková. Ten dlho očakávaný deň bol zrazu tu. Všetci sme sa
hodili do „gala“ a večer sa mohol začať. Po úvodných príhovoroch nám naša triedna pripla na
hruď zelenú stuţku. Konečne sme sa dočkali.

Naša stuţková sa nám naozaj vydarila a dobre sme sa zabavili.
Túto príjemnú chvíľu máme uţ za sebou, ale čaká nás ešte pár menej príjemných ako
maturitná skúška. Určite kaţdému z nás bude chýbať stredoškolský ţivot a ostanú nám naň
krásne spomienky.
II. N

Tá naša stužková
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna IV. A trieda, ktorá 24. 11. 2012 slávila dôleţitú slávnosť
pod názvom „Stuţková“. Ako je to uţ zvykom, ani my sme pri prípravách nejako
neexcelovali a našej triednej pár vrások urobili. Prišiel deň „D“, botasky sme vymenili za
lodičky, nohavice a tričká za nádherné šaty, s make upom sme tieţ veľmi nešetrili a aj vlasy
sme si trochu viac vyčesali. Nastala večerná hodina, keď sa naša stuţková začala. Na
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začiatku strach, potom príhovorov pár. Stuţky nám odovzdali, čím sa nám dvere do dospelosti
otvorili. Všetci sme sa zabávali, program dobre zimprovizovali, trocha vínka popíjali a všetko
ráno o 5 ukončili. Roky ubehli ako voda, uţ nás čaká len maturita.

Adriana Debnárová,
Michaela Trnková
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XV. ročník Olympiády ľudských práv
Dňa 26.11. 2012 o 13. hod. sa v priestoroch učebne anglického jazyka konalo
školské kolo XV. ročníka Olympiády ľudských práv pri príleţitosti Medzinárodného dńa
ľudských práv – 10.12.
Školské kolo zorganizovala
PaedDr. Gáborová na základe odporúčaní
a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť ţiakov v školskom kole je dobrovoľná
a zúčastnili sa ho 11 študenti zo všetkých ročníkov. Ţiaci napísali vedomostný test na
základe téz z predchádzajúcich ročníkov
v trvaní 60 minút s počtom bodov 95.
Výsledky školského kola sú nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LuciaTužinská – 3.A
Nikola Hossová – 1.A
Ľuboslava Suchá – 1.A
David Martinka – 3.A
Daniela Arvayová – 1.N
Michal Fraštia -4.A
Vladimíra Rajnohová - 1.A
Stela Holá – 1.A
Matúš Debnár – 2.A
Jozef Kollár – 2.A
Radoslav Adamík – 3.A

Školské kolá mali prebehnúť do 14.12.2012 a prihláška do krajského kola sa posiela
do 19.12.2012. Prihláška sa vypisuje pre víťaza školského kola a náhradníka. Príprava na
krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2013 sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS
pod vedením vyučujúcej občianskej náuky PaedDr. Gáborovej.
PaedDr. S. Gáborová

Adopcia srdca
Projekt Adopcia srdca vznikol ako reakcia na občiansku vojnu, ktorá zasiahla Rwandu
v rokoch 1994-1996. Počas genocídy v priebehu sto dní zahynulo viac ako milión ľudí.
Najviac trpeli osirotené deti, ktorým sa pallotínski misionári rozhodli pomôcť
prostredníctvom projektu Adopcia srdca. Časom k obetiam vojny skaličeným telesne aj
duševne pribudli deti, ktoré strácajú rodičov následkom rôznych chorôb, predovšetkým AIDS
alebo ţijú v extrémne biednych podmienkach. V súčasnosti podporuje deti v Rwande,
Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach. Do projektu
Adopcie srdca sa zapájajú jednotlivci, kolektívy, manţelstvá, rodiny, farské spoločenstvá,
rôzne komunity, organizácie, triedy a dokonca aj školy.
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SOŠ obchodu a sluţieb v Novej Bani zareagovala na výzvu Spoločnosti katolíckeho
apoštolátu v Hronskom Beňadiku. Vyučujúca PaedDr. Slavomíra Gáborová na hodinách
občianskej náuky informovala ţiakov o Projekte Adopcie srdca a o humánnom posolstve,
ktoré v sebe tento projekt nesie. Reakcie ţiakov bolo veľmi priaznivé, všetci boli myšlienkou
adoptovať si osirotené dieťa nadšení a chceli finančne prispieť. Ţiaci 1.A triedy pod vedením
PaedDr. Slavomíry Gáborovej sa rozhodli byť adoptívnymi rodičmi pre sedemročného
černošského chlapčeka Jeana Bapristu Bagororwu z Rwandy a budú pravidelne zasielať na
účet Adopcie srdca 16 Euro mesačne /15 Euro na dieťa a 1 Euro na administratívne náklady/ .
Následne sekretariát odovzdá pallotínskym misionárom v danej krajine zodpovednú čiastku.
Peniaze sú určené na zabezpečenie vzdelania pre dieťa a školské pomôcky, na lieky, nákup
potravín a ošatenie. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky.
Pallotínska Adopcia srdca umoţňuje kontakt s dieťaťom prostredníctvom listov. Vďaka
listom má dieťa vedomie, ţe je milované, ţe sa oňho niekto stará a je niekto, komu na ňom
záleţí a kto naňho myslí.
Našich ţiakov teraz čaká napísať malému Jeanovi Baptistovi list, poslať mu niekoľko
fotografií, zhotoviť nástenku v priestoroch školy a v 1. A a zorganizovať v škole dobrovoľnú
zbierku. Všetci sa z projektu Adopcie srdca tešíme, prejavili sme ľudskú spolupatričnosť
a naši ţiaci nás presvedčili, ţe majú vo svojom srdci aj miesto pre lásku a my môţeme byť na
nich právom hrdí.

PaedDr. Slavomíra Gáborová
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Súťaž o najvianočnejšiu triedu
bola ďalšou aktivitou ţiackej školskej rady. Táto súťaţ prebiehala celý mesiac december. Triedy
sa menili kaţdým dňom. Zrazu nás vítali rozsvietené stromčeky, (pod niektorými dokonca
darčeky), dekorácie okien, vianočné nástenky, adventné vence, niekde dokonca perníky, či
perníkové domčeky. Bolo vidieť, ţe našim študentom fantázia nechýba. Po celej škole sa šírila tá
pravá vianočná atmosféra. Hodnotenie celej súťaţe prebehlo 21. decembra. Na prvom mieste sa
umiestnila II. A, na druhom mieste skončila IV. A trieda a tretiu priečku obsadila II.N trieda.
Víťazným triedam blahoţeláme, kaţdej z nich bol odovzdaný diplom, ktorý má hrdé miesto na
nástenke, a sladká odmena.
Ing. Erika Struhárová

Dni ľudskej solidarity na našej škole
20. december je Medzinárodným dňom ľudskej solidarity, ktorý vyhlásila OSN v roku
2005 a pripomína sa od roku 2006.
Solidarita spočíva na hodnotách rovnosti, integrácie a sociálnej spravodlivosti a
predpokladá plnenie si povinností od všetkých členov spoločnosti aj medzinárodného
spoločenstva.
V roku 2000 na miléniovom summite bola schválená deklarácia, v ktorej bola
solidarita definovaná ako základná hodnota v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí.
Význam solidarity nadobudol svoju váhu najmä v týchto rokoch.
V čase svetovej finančnej a hospodárskej krízy nadobudol Medzinárodný deň ľudskej
solidarity osobitný význam, keďže sa podľa odhadov počet chudobných rozšíril približne
o 100 miliónov ďalších ľudí. V súčasnosti zostáva požiadavka solidarity, napríklad
s chudobnejšími časťami sveta, významnou etickou výzvou pre všetkých.

Aj na našej škole sme sa presvedčili, ţe solidarita a pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú
nie sú len prázdne slová. V predvianočnom čase sme v priestoroch školskej kniţnice
zorganizovali charitatívnu zbierku šatstva, obuvi, hračiek....
Moţno sme aj touto akciou niekomu urobili radosť, pomohli nájsť vianočné darčeky,
spríjemnili predvianočné chvíle.
Naučme sa byť solidárni, úprimní, láskaví nielen občas, ale vţdy keď nám to naše
moţnosti a dobré srdce umoţní.
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom našej školy, ktorí sa do tejto
charitatívnej akcie zapojili.
Solidarita je i naďalej pre mnohých
mysliteľov a vzdelancov nevyhnutnou
cnosťou
aj v súčasných
moderných
spoločnostiach.
Slová
Richarda von
Weizsäckera to krásne vystihujú : „Iba
solidárny svet môže byť spravodlivý a žiť
v mieri.“
Ing. Struhárová, Ing. Lenčová
organizátorky akcie
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Hronský Beňadik – Perla Pohronia
V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu študenti II.A, III.A triedy navštívili kláštor
v Hronskom Beňadiku. Prezreli sme si krásny benediktínsky gotický chrám, dozvedeli sme sa
veľa zaujímavostí z histórie i súčasnosti kláštora a to vďaka zaujímavému výkladu pani
sprievodkyne. Na nádvorí nás privítal nádherný betlehem a vo vnútri chrámu sme obdivovali
nádheru tejto unikátnej stavby, ktorá bola odetá ešte vo vianočnej výzdobe.
V súčasnosti patrí kláštorný
kostol k najvýznamnejším
gotickým stavbám na
Slovensku.
Veríme, ţe študentom sa táto
forma výučby páčila a získané
vedomosti vyuţijú
v odborných predmetoch.
Ing. Struhárová, Ing. Lenčová
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Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“
Uţ na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára a to
sa so mnou tiahlo aţ do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenţe,
prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma váţia, volajú ma na konferencie,
píšem do rôznych odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím
projekty, s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iníalternatíva k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková kniţka. Predstavte
si tú absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váţeným a úspešným
človekom. Svet je celý naruby!
„Ako je to moţné?“ spýtal by sa jeden. Nuţ, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo
svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, realizoval som
s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi
počas vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje
komunikačné a prezentačné schopnosti, tieţ ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi
a organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vţdy podarilo :),
oprášil som svoju detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon
to hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v konečnom dôsledku
podali nadľudské výkony. A dnes som tým, kým som ;)
Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja získal v
beţnom ţivote, máte vy moţnosť nadobudnúť v rámci národného projektu KomPrax –
Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, ţe vás môj príbeh
bude inšpirovať...Drţím vám všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)...adios
Mgr. Dávid Králik
Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax –
kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl.
A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia!
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší
život.“
Misia IUVENTY
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe je štátna inštitúcia priamo riadená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojmu modernému smerovaniu vďačí
v mnohom Európskej únii. Venuje sa predovšetkým práci s mládeţou mimo školského
a rodinného prostredia a snaţí sa o výchovu aktívnej mládeţe, ktorá bude raz schopná uplatniť
sa v budúcom ţivote. Svojimi programami dáva mnoţstvo rôznych príleţitostí pre mládeţ
talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia ţiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa
zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o moţnostiach
ako to dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov
IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci
s mládeţou. Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času
a mimovládnymi
organizáciami a oslovuje v niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. Do
povedomia študentov sme by chceli dostať tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do
ktorých sa môţu zapojiť aj Vaši študenti.
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Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax) sa snaţí zlepšiť
kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia
priamo tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa
naučia a robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môţu výrazne posunúť ďalej aj pri
hľadaní si zamestnania a vôbec pri uplatnení sa na trhu práce. Všetky bliţšie informácie
nájdete
na
www.komprax.sk
alebo
na
interaktívnej
FB
stránke:
http://www.facebook.com/komprax.
Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládeţ v akcii. Bol
zriadený Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi Európskej únie a
je určený mládeţi od 13 – 30 rokov, predovšetkým však mladým ľuďom vo veku od 15 do 28
rokov a zameriava sa na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí, povzbudenie tolerancie
medzi mladými ľuďmi, podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí atď. Na stránke
www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte a v prípade záujmu Vám
veľmi radi poradíme aj na FB stránke http://www.facebook.com/mladezvakcii.
Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomto úvodnom článku o našej inštitúcii je
Eurodesk - európska informačná sieť, ktorá poskytuje nielen informácie, ale aj rady pre
mladých ľudí a tých, ktorí sa mladým venujú. Eurodesk poskytuje informácie o moţnostiach
získania finančných prostriedkov na vzdelávacie, voľno časové aktivity či stáţe. Informuje
o aktuálnych výzvach, súťaţiach, návodoch ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa
dostanete k Eurodesku? Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej,
písomnej alebo elektronickej ţiadosti. Niektoré z informácií môţete nájsť priamo na
www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe skrýva v sebe obrovský potenciál. Potenciál
organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.
V maximálnej moţnej miere pracuje na tom, aby mládeţ poznala svoje moţnosti a efektívne
ich vedela vyuţiť. Zastrešuje projekty, programy, pomáha mladým cestovať za poznaním,
získavať zručnosti potrebné pre prax a teda aj ich neskoré uplatnenie na trhu práce a
nevynecháva ani skupinu talentovaných ľudí.
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