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Netradičné účelové cvičenie
Každý rok sa žiaci našej školy zúčastňujú účelových
cvičení. Študenti prvých a druhých ročníkov absolvovali dňa
29. októbra 2012 účelové cvičenie pod vedením Mgr. Alexeja
Bayera.
Prešovskí
letci
z
Vrtuľníkového krídla
generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove Ozbrojených síl
SR prijali pozvanie od našej pani riaditeľky PhDr. Gabriely
Mihalčínovej zúčastniť sa aktívne tejto plánovanej akcie
a spestriť tak program účelového cvičenia.
Profesionáli v úvode cvičenia predviedli našim študentom
ukážkami útočné techniky boja so zbraňou či streľbu
vo dvojici z miesta a za pohybu.
Naši prváci a druháci sa striedali na tematicky zameraných
stanovištiach. Získali cenné informácie, ako sa správať
v neštandardných situáciách v teréne, prakticky si vyskúšali
založiť alternatívnym spôsobom oheň, naučili sa orientovať
v otvorenom priestore bez mapy a základné prvky techník
sebaobrany.
Cieľovým miestom bola časť Pod Bikošom v blízkosti Prešova.
Aj napriek snehu a vetru, naši mladí zdravotníci prejavili
obrovský záujem naučiť sa základom prežitia. Aktívny prístup
ocenili vojenskí inštruktori, ktorí poďakovali za účasť
a
pozornosť,
ktorá
im
bola
venovaná.
Tešíme sa na budúce účelové cvičenie!
A.S.

Volejbalový turnaj žiačok
Dňa 6. 3. 2013 sa naše žiačky zúčastnili na obvodnom kole
vo volejbale žiačok SŠ. Súťaž bola organizovaná KŠC
v Prešove. Na turnaji boli žiačky prvých a druhých ročníkov
z našej školy. Osobne chcem pochváliť dievčatá
za odhodlanie, chuť víťaziť, bojovnosť a kolektívneho ducha.
Verím, že volejbal sa stane akousi tradíciou a budeme v tom
pokračovať aj nasledujúce roky. Športu zdar!
Mgr. T. Fiamčik

Očarené duše
13. marca 2013, v deň, keď sa naši maturanti potili nad
maturitnými testami z cudzích jazykov, rozhodli sa ich mladší
spolužiaci stráviť dve hodiny o niečo príjemnejšie. Študenti
1. A triedy zorganizovali pod vedením triednej učiteľky
spoločnú akciu - návštevu divadelného predstavenia
v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove
vo večerných hodinách. Vybrali sme si muzikál Pokrvní
bratia, príbeh o bratskej láske i nenávisti. Oslovil nás osud
rozdelených dvojčiat, ktorý sa s nimi zvláštne pohral. Jeden
brat žije v chudobe, druhý v bohatstve. Obaja milujú rovnakú
ženu, obaja zomierajú pre lásku. Myslím si, že tento
dojímavý príbeh zaujal študentov a nenechal ich
ľahostajnými, pretože na pozadí príbehu sa vynárajú vážne
otázky morálky, zodpovednosti, sociálnych neistôt, slobody.
A o týchto mimoriadne dôležitých otázkach života sa veľa
diskutovalo nielen bezprostredne po skončení predstavenia,
ale i neskôr, na hodinách literatúry. Môžeme s istotou tvrdiť,
že akcia bola vydarená a splnila svoj cieľ. Ukázalo sa, že aj
študent zdravotníckej školy túži po estetickom zážitku
a po spoločne prežitých chvíľach so spolužiakmi aj mimo
školských lavíc. Aspoň na niekoľko minút sme sa nechali
očariť umením a krásnom. Už teraz sa tešíme na ďalšie
spoločné podujatia!
Mgr. Erika Višňovská

Z exkurzie záchranných zložiek
Dňa 12. 3. 2013 žiaci druhých ročníkov našej školy
absolvovali exkurziu záchranných zložiek. Navštívili sme RZP,
kde nás vedúca sestra oboznámila s náplňou a organizáciou
práce, s technickým a materiálnym vybavením sanitiek.
Druhá časť exkurzie pokračovala na KR HaZ Prešov.
Veľmi zaujímavým spôsobom nám veliteľ zmeny priblížil
náplň práce hasičov, priestorové usporiadanie, technické
vybavenie stanice aj vozidiel. Hasiči nám predviedli skúšobný
výjazd.
Exkurzia bola pre nás prínosom. Dozvedeli sme sa
veľa zaujímavostí a snažíme sa teóriu prenášať do praxe.
PhDr. Dorinová, Mgr. Jurašeková

Veselá Veľká noc
Veľká noc predo dvermi, ostaňte, chlapci, verní - i napriek
dievčat kriku - dobrému svojmu zvyku.
Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody!
Na Veľkú noc v mojom vinši nemôže byť pozdrav inší ako:
Dobrú kúpačku aj s výslužkou do vačku!
Aj v našej škole už žijeme sviatkami Veľkej noci, preto si
členovia Žiackej školskej rady pre svojich spolužiakov
pripravili milé prekvapenie. Chlapci a dievčatá sa obliekli
do krojov, chlapci sa vyzbrojili korbáčmi, vedrami s vodou
a voňavkami. Dievčatá si do košíčkov prichystali veľkonočné
sladkosti.
Vyšibané dievčatá dostali sladkosti a stužky, ktoré mohli
uviazať šibačovi na korbáč. Do akcie sa zapojili aj naše pani
učiteľky... Popri tom im hrala harmonika a všetci si mohli
zaspievať aspoň jednu pesničku.
ŽŠR
PhDr. Ľudmila Andraščíková

ARMWRESTLING
Dňa 6. mája 2013 sa naši žiaci – Lenka Policianová,
Lenka Nagyová, Kamila Kropuchová, Ivana Čečková,
Miroslava Fečkaninová, Martina Tkáčová a Filip Vojtek
zúčastnili na armwrestlingovom turnaji v Lipanoch.
Turnaj sa konal v telocvični Gymnázia v Lipanoch. Na súťaži
bolo 40 dievčat a 50 chlapcov. Súťažilo sa v kategóriách
do 60 kg, nad 60 kg u dievčat a u chlapcov boli kategórie
do 60 kg, do 75 kg a nad 75 kg.
Niektoré z našich žiačok reprezentovali našu školu
po prvýkrát a darilo sa im celkom slušne. Ďalšie, už
ostrieľané z podobných súťaží, dominovali a nenechali nič
na náhodu.
Na peknom 4. mieste sa umiestnila Lenka Nagyová
v kategórií do 60 kg a nekompromisne kategóriu nad 60 kg
vyhrala - suverénne obhájila po niekoľkýkrát - 1. miesto naša
žiačka a dlhoročná profesionálka v pretláčaní rukou
Lenka Policianová.
K ďalším podobným úspechom veľa zdaru a silnú ruku!!!
Blahoželáme!
Mgr. T. Fiamčik

Odborná exkurzia na pracovisku
Hyperbarická komora
V rámci vyučovania predmetu Základy ošetrovania
a asistencie sa v mesiacoch marec, apríl 2013 žiaci druhého
ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent zúčastnili
odbornej exkurzie v Zdravotníckom zariadení Dr. Švehlík,
s.r.o.,
ktoré
poskytuje
terapiu
hyperbarickou
oxygenoterapiou v kyslíkovej komore. Žiaci mali možnosť
oboznámiť sa s indikáciami, podstatou liečby v hyperbarickej
komore, príprave pacienta, pozorovaní počas výkonu a tí
smelší si to aj vyskúšali...
PhDr. Monika Gorecká

Odborná exkurzia – Bardejovské Kúpele a.s.
Aj tohto roku sa žiaci 2. ročníka zúčastnili v máji
odbornej exkurzie v Bardejovských kúpeľoch. Predstavitelia
manažmentu zdravotnej starostlivosti o klientov kúpeľov ich
oboznámili po odbornej stránke s jedinečným prírodným
dedičstvom tohto kúpeľného zariadenia v našom regióne,
s organizačnou štruktúrou, zameraním i ponukou
konkrétnych programov pre pacientov. Porozprávali žiakom
o jednotlivých minerálnych prameňoch, ich využití v rámci
pitných kúr. Získali sme poznatky aj o ostatných liečebných
procedúrach. Na jednotlivých pracoviskách žiaci videli
mnohé z toho, čo sa počas vyučovania v 2. ročníku učili
v odborných predmetoch, najmä v predmete Základy
ošetrovania a asistencie (aplikácia tepla, chladu, liečebný
kúpeľ, inhalácie, využitie soľnej jaskyne...), ale aj mnohé
wellness procedúry (bambusová masáž, vodné lôžko, masáž
lávovými kameňmi,...), pri aplikácii ktorých sa môžu neskôr
profesionálne uplatniť.
Počas prehliadky sa žiaci stretli so svojimi staršími
spolužiakmi, ktorí tu na konci 3. ročníka absolvujú polovicu
mesačnej odbornej praxe. Pre mnohých to bolo motiváciou
k dosahovaniu lepších študijných výsledkov, pretože súvislú
prax absolvujú v kúpeľoch iba tí najúspešnejší žiaci.
Bonusom tohtoročnej exkurzie bol hodinový pobyt
v novom vitálnom svete.
Ďakujeme manažmentu Bardejovských Kúpeľov a.s. a Rade
rodičov!

ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝ DEŇ
Smiech, zábava, dobrá nálada.....
.....tak takýmito slovami by sme mohli charakterizovať
športovo-zábavný deň, určený na 10. máj 2013 (piatok). Aj
keď sa učili prvé dve hodiny, aj tak sme sa ako žiaci veľmi
tešili na tento deň. Spolu s koordinátormi ŽŠR a ďalšími
učiteľmi školy sme my, členovia Školskej rady pripravili tri
základné disciplíny – vedomostné kvízy, prvá pomoc
a športové aktivity. Do každej disciplíny sa nahlásili žiaci
z jednotlivých tried podľa toho, čo ich zaujalo a v čom by si
radi zasúťažili. V športovej disciplíne žiakom pripravili učitelia
Mgr. Fiamčik, Mgr. Bayer a Mgr. Mašlejová prekážkovú
dráhu, na ktorej si mohli žiaci zabehať, zaskákať, hádzať
loptou a prekonať prekážku (nafukovací bazén) pomocou
lana... Pri vedomostných kvízoch si učitelia Mgr. Uličný
a Mgr. Jurašeková pre žiakov pripravili puzzle,
osemsmerovky, pexeso a krížovky. Pri stanovišti prvej
pomoci si učiteľky PhDr. Andraščíková a Mgr. Giňovská
pripravili šiestich figurantov s nasimulovanými poraneniami
(popáleniny, poranenia ruky a nohy, tržné a rezné rany,
krvácania), teoretické otázky z prvej pomoci a ukážku KPR
na simulátoroch resuscitácie.

Po absolvovaní a vyhodnotení všetkých súťažných
disciplín sa vyhlásili prvé tri miesta z každej disciplíny
a súťažiaci boli následne odmenení.
Tí, menej odvážni, sa súťaže nezúčastnili, ale o to
hlasnejšie povzbudzovali svojich súťažiacich spolužiakov. Aj
keď akcia ŽŠR netrvala dlho, žiaci si ju vychutnali naplno.
PhDr. Andraščíková

Naše šikovné družstvá 

Rozlúčka so štvrtákmi
V tento krásny a slnečný deň po ukončení športovozábavného dňa sme sa všetci žiaci a učitelia školy rozlúčili
so štvrtákmi, ktorí domov odchádzali s vedomím,
že sa od pondelka začínajú pripravovať na maturitné skúšky.
Ešte predtým boli odmenení žiaci štvrtého ročníka
za reprezentáciu školy, vzornú prípravu na vyučovanie počas
všetkých štyroch rokov, ako aj za dochádzku. Želáme
štvrtákom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a šťastný
štart do nového života, života „dospelákov“....
PhDr. Andraščíková Ľudmila, koordinátor ŽŠR
Barbora Hladová – II.C, predseda ŽŠR

IV. A

PhDr. Monika Gorecká

Antónia Anská, Katarína Arpášová, Andrea Bajzecerová,
Michaela Borodáčová, Sláva Bučková, Zuzana Čičková,
Michaela Gburová, Zuzana Halžová, Viktória Harničárová,
Soňa Hlipalová, Kristína Koncová, Mária Kovalová,
Alexandra Krajčírová, Jana Krištofová, Kamila Kropuchová,
Gabriela Kuklová, Marianna Labancová, Milena Letkovská,
Dávid Lukačko, Timea Mitrová, Júlia Molčanová,
Patrícia Potocká, Patrícia Sepešiová, Nikola Slovíková,
Ivana Šalamonová, Monika Šutyová, Linda Tomečková,
Helena Žihalová

IV. B

Mgr. Katarína Modranská

Anna Buková, Mária Čajková, Katarína Daňová,
Dana Fiľáková, Simona Frajtková, Katarína Hajduková,
Mária Hricišinová, Ivana Chomová, Viktória Chovancová,
Zuzana Jurková, Veronika Kolesárová, Katarína Korupecká,
Ľudmila Macurová, Petra Magačová, Mária Maliková,
Barbora Maníková, Judita Onofrejová, Lucia Onteková,
Nikola Packová, Lenka Policianová, Tatiana Smolková,
Simona Štofková, Mária Tomašková, Dana Lupčová,
Veronika Rajčuľová, Kristián Janíčko

IV. C

Mgr. Miriam Böszörményiová

Katarína Adamová, Nikola Andreanská, Stanislava
Babušáková, Petra Bednárová, Andrea Brotonová, Michal
Cap, Patrícia Dadejová, Daniela Derňárová, Katarína
Felčíková, Sandra Hirošová, Erika Hrabčáková, Anna Janičová,
Janka Jendrichovská, Alena Jurová, Jana Kravcová, Zuzana
Mačáková, Matúš Mihoč, Magdaléna Murcková, Ivana
Ontková, Simona Palenčarová, Ivana Polomčaková, Veronika
Kicková

Z vlastnej tvorby
Ľúbim ťa.........
Chcem ťa držať vo svojom náručí,
niekde pri potôčku, kde voda jemne hučí,
oprieš sa mi o moju hruď,
kde dosiahneš na moje srdiečko,
a spolu si vychutnávať ten krásny pocit,
kým nezapadne slniečko.
Keď ťa ráno vidím ako stojíš pri stene opretá,
mám chuť ujsť s tebou niekde do sveta,
kde ťa zovriem pevne v objatí,
a nikto nás už o žiadnu chvíľu neukráti.
Mohli by sme ísť do Austrálie, kde sú sivé koaly,
len rozmýšľam ako by sme sa tam dostali,
ale je mi jedno kde som, hlavne že som s tebou kráska,
pretože tam, kde sme my, sa nachádza láska.
Modlím sa k Bohu aby naša láska trvala večne,
aj keby som mal zlomeninu – priečne,
ľúbiť ťa budem láska moja jediná,
lebo ty, si ako žiadna iná.
Kristián, II.B

ASISTENT V AKCII
Dňa 7. júna 2013, pod záštitou SZŠ Prešov, sa konal
6. ročník vedomostno-športovej súťaže „ASISTENT V AKCII“,
–súťaže medzi strednými zdravotníckymi školami.
Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali
poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách
pomocou šikovných figurantov z II.B. Tohtoročná súťaž bola
obzvlášť bohatá na súťažiacich z celého Slovenska. Zúčastnilo
sa jej 11 zdravotníckych škôl, v celkovom počte družstiev
sedemnásť.

Súťažiaci

mali

poskytnúť

prvú

pomoc

pri autonehode, utopení a popálení hornej končatiny a tváre.
Taktiež realizovali KPR na figuríne a vedomostný test.
Po náročných odborných disciplínach nasledovali športové
disciplíny. Na jednotlivých stanovištiach si súťažiaci zmerali
sily v streľbe zo vzduchovky, v hode na cieľ a orientačnom
behu, ktorý preveril kondičku  každého súťažiaceho.
O zábavu a humorné situácie počas súťaže nebola núdza. Po
vyčerpávajúcom výkone si každý pochutnal na chutnom
guláši. Na rad prišlo vyhodnocovanie. Prvé miesto získali

žiaci zo SZŠ Humenné. Druhé miesto získali naši žiaci zo SZŠ
Prešov. Tretie miesto získali žiaci zo SZŠ Poprad. Všetci
zúčastnení boli odmenení hodnotnými cenami. V tomto
ročníku si zvláštne ocenenie o „najšpinavšieho“ súťažiaceho
odniesla SZŠ z Nitry.
Na ďalšie stretnutie a výmenu skúseností učiteľov
a žiakov stredných zdravotníckych škôl v praktických
činnostiach,

teoretických

vedomostiach

a

fyzických

zdatnostiach sa tešíme aj o rok. A aby sme nezabudli, veľká
vďaka patrí tým, ktorí pomohli pri organizovaní vedomostnošportovej súťaže. Ďakujeme a o rok ŠPORTU A PRVEJ
POMOCI : „ZDAR“ !!!

Mgr. Mašlejová

Výsledky poradia:
1.
SZŠ Humenné B
2.
SZŠ Prešov A Sládkovičova ul.
3.
SZŠ Poprad A

4.
SZŠ Prešov B Sládkovičova ul.
5.
SZŠ Humenné A
6.
SZŠ Nitra
7.
SZŠ Rožňava
8.
SZŠ Žilina
9.
SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca A
10.
SZŠ sv. Alžbety Košice A
11.
SZŠ sv. Alžbety Košice B
12.
SZŠ Liptovský Mikuláš
13.
SZŠ Štefana Kluberta Levoča B
14.
SZŠ Poprad B
15.
SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca B
16.
SZŠ Košice, Kukučínova 40
17.
SZŠ Štefana Kluberta Levoča A

Aby ste nezabudli:
„Non schoale sed vitae discimus - Neučíme sa pre školu, ale
pre život.“
„Aby sme uspeli v dnešnom svete potrebujeme správnu
kvalifikáciu, správne školy a správnych priateľov na
správnych miestach.“
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty
sám.“

Redakčná rada:
PaedDr. Martina Dudaščíková, PaedDr. Jana Tverdíková,
Mgr. Lenka Mašlejová a členovia krúžku Mladý tvorca.

