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ZÁUJMOVÉ ÚTVATY V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU
Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020
STALO SA
Čo mi dal môj dvojtýždňový pobyt na praxi v Karlovarskej krajskej nemocnici
Spomienka na súvislú odbornú prax v Karlovarskej krajskej nemocnici
Súvislá odborná prax v Karlovarskej krajskej nemocnici
Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch
Asistent v akcii 2019
Ako prebiehal Kurz na ochranu človeka a zdravia 2019
Čo mi dal Európsky deň jazykov
Deň srdca
Workshopy pre žiakov štvrtého ročníka – workshop o používaní sonických zubných kefiek,
Workshop o tom, ako si nájsť vhodnú prácu po ukončení štúdia
Divadelné predstavenie pre škôlkarov “ Zubný kaz“
Deň otvorených dverí 2019
Beseda o tridsiatom výročí Nežnej revolúcie: „Za železnou oponou“
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NAŠE REFLEXIE
Prečo som sa rozhodla byť zdravotníkom?
Ako sa zmenil môj život štúdiom na Strednej zdravotníckej škole v Prešove
Malý príbeh o tom, ako môžeme urobiť pre malých pacientov aj niečo viac
Prečo chcem pracovať s chorými deťmi
Naše predvianočné zamyslenia nad tým, akými by sme mali byť ľuďmi v dnešnej dobe
Muž v 21. storočí – aký by mal byť?
Dôstojnosť ženy v súčasnosti
Čo obdivujem na svojej babičke
Čo obdivujem na svojom starom otcovi
Aké to je, ak sme pacientmi my alebo naši blízki?
Vnímanie zdravotníctva po vlastnej operácii srdca
Aké to asi je prežívať Vianoce v nemocnici?
Vianočná poézia
NAŠE ROZHOVORY
Rozhovor s Ľuboslavou Pekárovou o práci na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
Rozhovor s Michalom Bošňovičom o tom, aké je byť mužom vykonávajúcim povolanie sestry
Rozhovor s Etelou Sabolovou o práci sestry na súkromnej rehabilitačnej klinike v Rakúsku
ZAUJÍMAVOSTI
Zaujímavosti o vitamínoch
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Záujmové útvary v novom školskom roku

Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020

Ilustrácia: PaedDr. Monika Timková

Angličtina prakticky
Záujmový útvar je zameraný na potreby
študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tých
oblastiach cudzieho jazyka, ktoré im ešte
veľmi nejdú. V záujmovom útvare
sa pracuje s gramatickými javmi,
zdokonaľuje sa čitateľská gramotnosť
a rečové schopnosti.
PaedDr. Ivana Klimovská

Angličtina hrou
je zameraný na prácu s anglickým
jazykom. Jeho činnosť sa sústreďuje na
rozvíjanie jazykových zručností, čo je
prospešné žiakom najmä pri komunikácií
v reálnom živote v reálnych situáciách.
Využívame
predovšetkým
učenie
prostredníctvom
prezentácií,
komunikačných situácií, piesní, filmov či
modelových situácií. Cieľom je odbúrať u
žiakov neistotu pri komunikácií a ukázať,
že učenie sa môže byť aj zábavné.
Záujmový útvar je otvorený pre všetkých,
ktorí sa chcú zdokonaľovať v anglickom
jazyku
Mgr. Peter Kilian
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Konverzácia v anglickom jazyku
je zameraný pre potreby MATURANTOV,
ktorí sa snažia zvládnuť maturitu
z anglického jazyka na úrovni B1, ale
nevedia ako na to. V rámci tohto
záujmového
útvaru
sa
budeme
systematicky pripravovať na úspešné
zvládnutie nielen písomnej, ale aj ústnej
časti maturitnej skúšky z anglického jazyka.
Zameriame sa na základné jazykové
zručnosti: LISTENING, READING, WRITING
and
SPEAKING!
Budeme
používať
autentické materiály a cvičné maturitné
testy. Čo vás čaká? Zvládnutie 26
maturitných tém. Systematické počúvanie
textov s porozumením, práca s úlohami
zameranými na vypočuté texty a ich
rozbor. Čítanie s porozumením a úlohy
zamerané na prečítaný text. Každé
stretnutie bude zamerané na slovnú
zásobu z 1 maturitnej témy, na ktorom sa
bude striedať konverzácia na danú tému,
opakovanie vybraného gramatického javu,
počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením.
Mgr. Jaroslava Fedorková

Záujmové útvary v novom školskom roku
Starostlivosť o športovca z pohľadu maséra

V zdravom tele zdravý duch

Záujmový útvar Starostlivosť o športovca z pohľadu
maséra sa zaoberá zefektívnením fyzickej a
psychickej prípravy športovca. Ide o jeho prípravu
pred, počas a po jeho výkone. Ponúka komplexný
pohľad na športovca v rámci jeho fyzickej aktivity a
následnej regenerácie a relaxácie. Obsahuje
informácie o prevencii zranenia a životospráve
športovca. Hodiny sú zamerané na rôzne spôsoby
relaxácie svalstva s tendenciou k skráteniu a
zvýšenému napätiu. Postupne sa preberajú rôzne
masáže
a
možnosti
uvoľnenia
všetkých
problémových svalových skupín s ukážkami cvičení a
kompenzácie týchto problémov. Po absolvovaní
nášho záujmového útvaru by mal žiak ovládať
základné možnosti terapie najčastejších problémov
pohybového aparátu športovca.

Záujmový útvar je zameraný na efektívne
využitie voľného času prostredníctvom
pohybových aktivít. Cieľom je uvedomenie
si dôležitosti významu pohybových činností pre
zdravie človeka. Pohybové aktivity v športovom
krúžku pomáhajú žiakom uvoľňovať napätie,
energiu a vďaka nej si žiak upevňuje nielen
zdravie, ale aj sociálne vzťahy. Náplňou budú
návštevy posilňovní s rôznymi druhmi tréningu
– crossfit, TRX, gymnastika a iné. Škála aktivít
bude široká – túry, cyklotúry na čerstvom
vzduchu, cvičenie v prírode....
Mgr. Miroslava Mazurová

PhDr. Radoslav Grega

Zdravý chrbát

Kozmetika od A po Z
Záujmový útvar sa venuje diagnostike pleti,
starostlivosti o pleť, rôznym druhom masáží tváre,
úprave obočia a rias, vizáži tváre a jej prístrojovému
ošetreniu.
Mgr. Anita Oravcová

Naučíme sa ako chrániť svoj chrbát, vytrénovať
si správny a dostatočne silný svalový korzet.
Osvojujeme si cvičenia zamerané na udržanie
zdravej chrbtice – správne držanie tela,
odstránenie bolesti chrbtice a posilnenie
chrbtových svalov. Načrieme do viacerých
metodík ako je SM – systém, BPP – koncept,
hlboký stabilizačný systém a iné. Pomocou
senzorickej integrácie posilníme zmysly
oslabené a potlačíme tie, ktoré reagujú
zvýšenou dráždivosťou. Naučíme sa poznať a
počúvať svoje telo.
Mgr. Anna Kašpriková

Odstraňovanie bolesti svalov pomocou
spúšťových bodov
Terapia svalov, ktoré sú vo zvýšenom napätí, sú
bolestivé a bránia plnej pohyblivosti. Učíme sa
spôsob ako ich nájsť, identifikovať a ošetriť
manuálnym tlakom a zbaviť ťažkostí. Ďalšími cieľmi
sú: určenie konkrétnych svalov, ktoré sú pôvodcom
problémov, naučenie vyšetrenia vlastných svalov
pohmatom, lokalizovať na nich napäté snopce a
spúšťové body. Predstavujeme rady ako pomocou
tlaku a naťahovacích cvičení sa dá zapracovať na ich
odstránení. Rovnako sa učíme pár jednoduchých, v
každodennom živote ľahko použiteľných tipov pre
udržanie zdravia, sily, aj pre obmedzenie rizika vzniku
spúšťových bodov do budúcna.

Cieľom stretnutí v záujmovom útvare je zapájať
žiakov do mimoškolských činností, viesť ich k
zdravému životnému štýlu. Témy záujmového
útvaru sú zamerané aj na rodinu, plánované
rodičovstvo a správnu komunikáciu. Žiaci sa
naučia správne reagovať na nežiaduce vplyvy
prostredia. Nezabudneme ani na sviatky a
pripravíme vlastnoručne vyrobené predmety.
Plán je obohatený niekoľkými celodennými
výletmi po stopách histórie v našom regióne.

Mgr. Miroslava Kováčiková

PaedDr. Bc. Vladimíra Beľaková

Zdravý životný štýl
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Záujmové útvary v novom školskom roku
„Sprievodca ľudským telom“
Žiaci si zopakujú odbornú terminológiu a
vedomosti z anatómie a fyziológie. Budú
pracovať s modelmi, plagátmi a inými
materiálmi, kresliť a riešiť jednoduchšie aj
zložitejšie odborné úlohy, čo im pomôže pri
maturitnej skúške a poskytne im ďalší
základ pre odborné predmety. Záujmový
útvar, ktorý vedie MUDr. Magdolenová, je
určený prednostne pre maturantov, ale
vítaný je každý, koho zaujíma ľudské telo
a jeho fungovanie.

Zdravý chrup
v zdravom tele
ponúka žiakom študijného odboru zubný
asistent možnosť cielenej prípravy na
edukačné stretnutia, ktoré sa plánujú a
realizujú v materských, základných školách,
denných stacionároch v rámci prevencie
ochorení ústnej dutiny. Žiaci v záujmovom
útvare pripravujú pomôcky, plánujú postup
vyučovacích
hodín,
konzultujú
s vyučujúcim správnosť a vhodnosť
navrhovaných metód, ktoré plánujú využiť
na stretnutiach s deťmi materských či
základných škôl alebo v iných centrách.
Komunikácia s deťmi sa líši od komunikácie
so
staršími
či
komunikácie
s hendikepovanými ľuďmi a záujmový útvar
ponúka možnosť nácviku a prípravy
rozhovorov, prednášok s rôznymi cieľovými
skupinami. Stretávame sa v čase 14:30 15:30 každý pondelok a utorok v odbornej
učebni č. 115 a privítame každého, kto má
chuť pripojiť sa k nám a akýmkoľvek
spôsobom, nápadom prispieť k výchove
k orálnemu zdraviu.

MUDr. Radomíra Magdolenová

Záchranárstvo ako hobby
Všetci vieme, že povinnosťou každého z nás
je poskytnúť prvú pomoc, keď je to
potrebné. Mnohí máme dostatočné
teoretické vedomosti, čo, ako a kedy robiť,
ale ak sa dostaneme do situácie, že máme
konať, odrazu sa zľakneme. Preto čakáme,
že to urobí niekto iný. Spoliehame sa, že
záchranári to urobia lepšie, a tak iba
zavoláme RZP a čakáme. Pre záchranu
ľudského života sú najdôležitejšie práve
prvé minúty. V našom záujmovom útvare si
preto vyskúšame, ako by sme mali, aj
nemali reagovať, čo by sme mali vykonať.
Precvičíme si to na modelových situáciách,
ktoré nás možno trochu pripravia na reálne
situácie. Aby sme vedeli konať, nie čakať a
„stonať“
PhDr. Ľubica Marcineková

Mgr. Bc. Silvia Doľacká

Zdravotnícky žurnalista
Záujmový útvar sa zaoberá tvorbou
školského časopisu VITA, ktorý vychádza
dvakrát ročne. Prvé číslo v novom
školskom roku vychádza v mesiaci
december a druhé číslo v mesiaci máj.
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
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Stalo sa

Čo mi dal môj dvojtýždňový pobyt na praxi
v Karlovarskej krajskej nemocnici

Karlove Vary. Také veľké mesto.
Milióny ľudí a neskutočný počet
ľudských príbehov a situácií. Každý
jeden človek tam prežíva svoj
príbeh a v centre toho všetkého
Karlovarská krajská nemocnica
tiež zachytáva časť týchto
príbehov, ktoré píše život. Ja ako
žiačka strednej zdravotníckej školy
som dostala možnosť byť súčasťou
týchto nemocničných udalostí a
bola som zasvätená do chodu
tejto nemocnice. Samozrejme, zo
začiatku som nevedela, čo ma
čaká, veď predsa sa to nedá
porovnávať s našim „malým“
Prešovom. Hneď prvý deň sme
mali exkurziu po všetkých častiach
nemocnice a ich oddeleniach, na
ktoré sme boli pridelení. Bola som
ohromená hlavne veľkosťou a tiež
tým, aké to tam bolo všetko
moderné. Na začiatku som si
všimla, akí milí a pozorní
zamestnanci sa v nej nachádzajú a

vytvárajú tú úžasnú atmosféru,
ktorú cítia hlavne pacienti a tak
lepšie znášajú zmeny vo svojom
živote. Tiež môžem povedať, že aj
vzťahy medzi nimi boli veľmi
dobré. Veľmi sa mi to páčilo a
povedala som si, že aj ja túžim byť
raz takou dobrou osobou, ktorá
bude šíriť len optimistickú náladu
a samozrejme som sa o to počas
praxe
snažila.
Moje
prvé
oddelenie bolo OAIM. Vôbec som
nevedela, čo ma tam čaká, keďže
ani v Prešove som klinickú prax na
tomto oddelení neabsolvovala. No
bola
som
naozaj
veľmi
prekvapená. Vedúca sestra nás
veľmi priateľsky privítala a
oboznámila nás s chodom
oddelenia. Presne nám ukázala, čo
sa kde nachádza a zoznámila nás
aj s ostatnými sestrami. Všetky
boli veľmi zlaté a ochotné. Neskôr
som
aj
bola
priradená
k ošetrujúcej sestre a sledovala jej

prácu a samozrejme som jej aj
pomáhala s činnosťami, ktoré som
mala v kompetencii. Spoznala som
aj sestru, ktorá pochádza zo
Slovenska a hovorila, na čo si mám
pri maturite dať pozor a ako sa
mám na ňu pripraviť Ukázala mi aj
systém posielania biologického
materiálu na vyšetrenie, či krvi,
alebo nejakého výteru, ktorý sa
posielal potrubím, t. j. potrubnou
poštou a ja som mala možnosť si
to vyskúšať. Dokonca mi aj
ukázala, ako sa odoberá arteriálna
krv a aké pomôcky sa k tomu
chystajú. Tiež ma upozornila na
možné chyby, ktoré sa pri tom
stávajú. Chystala som s ňou
skúmavky
na
odbery
krvi
v odberovom systéme Monovette
a vysvetlila mi, ktorá farba
skúmavky je na aké vyšetrenie,
pretože sa to od tých našich
v odberovom systéme Vacuntainer
líši. Veľa vecí som mala možnosť
8

Stalo sa
vidieť aj vyskúšať si. Jeden veľmi
ochotný lekár si nás zavolal a
presne nám vysvetľoval, priebeh
zavádzania
centrálneho
venózného katétra a rovnako
nám dovolil sledovať priebeh
gastroskopie na nemocničnom
lôžku. Naozaj sme tam toho videli
veľa a ani neviem, ako rýchlo
zbehli tie dva týždne. Vedela som,
že toto oddelenie intenzívnej
resuscitačnej starostlivosti mi
bude chýbať a rovnako aj ich
krásne uniformy, ktoré sme
museli mať. Po tomto nastala
nová etapa a išla som na
EMERGENCY. Keď som tam prišla,
mala som pocit, že som v nejakom
zrýchlenom filme. Všetko sa tam
dialo akosi príliš rýchlo. Jeden
pacient prišiel a hneď už aj odišiel.
Previezli ho na iné oddelenie,
alebo ho pustili domov. Pacient sa
tam dlho nezdržal. Aj toto ma však
veľa naučilo, a to hlavne konať
rýchlo. Učila som sa rýchlo
odobrať krv alebo rýchlo asistovať
pri EKG, či vypísať vstupný
záznam. Keď prišlo veľa ľudí naraz,
bolo to tam veľmi akčné
a stresujúce. Nevedela som ku
komu mám ísť skôr, pretože
každému bolo potrebné venovať
čas. Našťastie sa to ale dalo
zvládnuť a každý pacient mal
vďaka super zdravotníckemu
tímu
zabezpečenú
potrebnú
starostlivosť.
Tiež
musím
vyzdvihnúť skvelé sestry, vďaka
ktorým sme sa tam rýchlo
zorientovali a nabehli na ich
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systém. Prešli ďalšie dva dni a
prišiel víkend. Za tento čas som sa
rozhodla spoznať trochu mesto a
vybehnúť do ulíc. Bolo ozaj
nádherné vidieť aspoň časť tejto
nádhery, ktorú mesto skrýva.
Prechádzka
po
zákutiach
Karlových Varov bola ako báseň
pre dušu. Druhý týždeň som
strávila na traumatológii. Veľmi
ma oslovil ich systém práce,
organizácia oddelenia a ich prístup
k pacientom. Bolo vidno, že
pacienti sú pre nich priorita a že
sa im snažia zlepšiť pobyt
v
nemocnici.
Vybavenosť
oddelenia
ma
tiež
veľmi
prekvapila. Mali tam všelijaké
možné pomôcky a ja som si
mnohé z nich mohla vyskúšať
používať. Pacienti boli tiež skvelí.
Veľmi sa im páčila naša
starostlivosť a aj to, že sme zo
Slovenska. Bolo tam mnoho
pacientov, ktorí našu krajinu
navštívili a veľmi sa im u nás
páčilo. Boli zvedaví, odkiaľ sme a
ako sa nám v Karlových Varoch
páči. Bolo to naozaj veľmi milé.
Posledný deň mi bolo smutno, že
musím túto nemocnicu opustiť a
s personálom som sa rozlúčila.
Popriali nám veľa šťastia. Naozaj
som si tých ľudí obľúbila a vlastne
aj celú nemocnicu, ale ako sa
vraví: Všade dobre, doma
najlepšie.


Martina Dreveňáková, IV.C


Foto: Dana Stachurová

Stalo sa

Spomienka
na súvislú odbornú
prax v Karlovarskej
krajskej nemocnici
Byť v Karlových Varoch bola pre
mňa
obrovská
skúsenosť.
Predovšetkým kvôli zdravotníckej
stránke, ale aj preto, že som videla
kúsok sveta. Hoci cesta trvala
veľmi dlho, stálo to za to. Ja
osobne
som
bola
na
kardiologickom oddelení, na ORL,
OAIM a Emergency. Spolužiaci boli
aj na iných oddeleniach, ako je
napríklad JIP a urológia. V prvý
deň sme išli na exkurziu do
Karlovarskej krajskej nemocnice,
kde nám ukázali jednotlivé
oddelenia, na ktorých budeme
nasledujúce dva týždne praxovať.
Na
kardiológii
sme
videli
katetrizácie koronárnych artérii a
veľké množstvo kardioverzií.
Asistovali sme sestrám pri
zavádzaní intravenóznych kanýl,
taktiež pri príjme a príprave
pacientov na rôzne operačné a
vyšetrovacie výkony. Boli sme sa
pozrieť aj na gastrofibroskopiu,
kde nám lekár veľmi ochotne a
podrobne popísal daný výkon. Na
oddeleni
anesteziológie
a
intenzívnej medicíny sme sa stretli
s veľmi závažnými zraneniami
a ochoreniami, ktoré sú život
ohrozujúce. Na tomto oddelení
mali špičkové vybavenie rôznymi
prístrojmi, od defibrilátorov,
pľúcnych ventilátorov, rôznych
liekových infúznych púmp alebo
injektomatov. Videli sme tiež
prácu
s
prístrojom
na
analyzovanie krvného obrazu bez
toho, aby sme museli krv posielať
do laboratória na rozbor. Keďže
od tohto oddelenia majú krvnú
banku veľmi vzdialenú, krv na

transfúzie posielali potrubnou
poštou. Videli sme teda aj prácu
s
nemocničnou
potrubnou
poštou. Na Emergency sme zažili
trocha stresu pri čakaní na
sanitku. Zistili sme, že najčastejšou
príčinou volania záchrannej služby
je
kolaps,
dehydratácia
a
závažnejšie stavy ako zlomeniny,
anafylaktické reakcie a rôzne
sečné, rezné a bodné rany.
V rýchlosti sme pacientov museli
pripájať na monitor, ktorý
zaznamenával
fyziologické
funkcie, pripájali sme EKG zvody a
odoberali krv. Vyskúšali sme si,
aké to je pracovať pod tlakom. Na
ORL sme sa stretli aj s masívnym
krvácaním z nosa, ktoré sa nazýva
epistaxa. Bolo veľmi zaujímavé
sledovať personál, ako sa musí
človek zachovať v akejkoľvek
kritickej situácii, keď ide o život
pacienta. Striedali sa nám ranné a
poobedné zmeny. Počas voľného
času sme spoznávali krásy
Karlových Varov. Navštívili sme
rôzne vyhliadkové veže. Je tam
krásna príroda, čistota a pekné
pamiatky, ktoré nás uchvátili.
Videli
sme
prípravy
na
Medzinárodný filmový festival,
ktorý sa konal v nasledujúcich
dňoch v Karlových Varoch. Stretli
sme sa s rôznymi národnosťami a
zistili sme, že v nemocnici pracuje
aj veľa Slovákov. Aj kvôli tomu je
znalosť cudzieho jazyka veľmi
potrebná. V nemocnici bolo
prijatých veľa cudzincov, ktorí po
česky vôbec nerozumeli a ak
vieme cudzí jazyk, je to len plus,
pretože nikto nikdy nevie, do akej
situácie sa môže dostať. Pre mňa
to bol zážitok, ktorý by som si ešte
určite zopakovala.


„Bolo veľmi zaujímavé sledovať
personál, ako sa musí človek zachovať
v akejkoľvek kritickej situácii, v ktorej
ide o život pacienta.“

Text a foto:
Dominika Bugošová, IV.B
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Súvislá odborná
klinická prax
v Karlovarskej
krajskej nemocnici
Ako
tretiaci
sa
prvýkrát
stretávame s praxou v nemocnici
a starostlivosťou o pacientov,
a nie len v našich učebniach,
kde si nacvičujeme rôzne
ošetrovateľské
techniky
a
postupy. Tí najšikovnejší majú na
konci roka možnosť ísť si svoje
vedomosti
a
praktické
ošetrovateľské zručnosti vyskúšať
aj do Karlovarskej krajskej
nemocnice.
Nemocnica
v Karlových Varoch je v našej škole
už
známa,
pretože
našim
študentom každý rok ponúka nové
možnosti na štúdium, súvislú
odbornú klinickú prax, ale
aj na neskoršie zamestnanie.
V nemocnici si môžeme vyskúšať
aj prácu s prístrojmi, ktoré sa
u
nás v
Prešove zatiaľ
nenachádzajú. Keď som už
v prvom ročníku počula o tejto
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príležitosti, hneď som vedela, že
na konci tretieho ročníka by som
sa určite chcela zúčastniť súvislej
odbornej klinickej praxe aj na
oddeleniach Karlovarskej krajskej
nemocnice. V treťom ročníku som
sa snažila na sebe pracovať, aby
som dosahovala čo najlepšie
výsledky a bola ten šťastlivec,
ktorého vyberú. Keď som sa
dozvedela, že ma pani učiteľka
vybrala, bola som šťastná a veľmi
som sa tešila na nové skúsenosti.
Cesta bola dlhá a únavná, tešili
sme sa, až dorazíme k ubytovni
a oddýchneme si. Ďalší deň ráno
sme sa vybrali do nemocnice, kde
nám ukázali priestory, v ktorých
budeme praxovať. Hneď sme boli
milo prekvapení. Nemocnica bola
veľmi moderná a pekná. Každé
ráno alebo poobede, keď sme
prichádzali
do
nemocnice,
personál sa na nás veľmi tešil.
Práca bola veľmi príjemná. Naučili
sme sa pracovať s rôznymi
diagnostickými a terapeutickými
prístrojmi, ktoré u nás zatiaľ
nenájdeme, a to hlavne na
Emergency. Menším problémom

bola jazyková bariéra, pri ktorej sa
nám podarilo pár úsmevných
situácií, ale nakoniec sme sa vždy
nejako dorozumeli. Aj samotné
mesto je veľmi pekné a vždy, keď
sme mali voľný čas, neváhali sme
a išli sme odhaľovať jeho zákutia.
V meste vládla úžasná kúpeľná
atmosféra. Každý deň sme tam
objavili niečo nové a zaujímavé.
Cez víkend sme si spravili aj menší
výlet
na
vyhliadku
Diana
a absolvovali sme krátku turistiku
ku Trom krížom, ktoré sa
nachádzajú hneď nad Karlovými
Varmi.
Ochutnali
sme
aj
z minerálnych prameňov, ktoré
vyvierajú priamo v meste hneď na
niekoľkých miestach a Karlové
Vary sú nimi preslávené. Za dva
týždne sme nazbierali mnoho
skúseností a zážitkov, ale domov
sme sa vracali s radosťou, pretože
doma nám je vždy najlepšie. Ak by
som
mala
opäť
možnosť
zopakovať si prax v Karlovarskej
krajskej nemocnici, neváhala by
som a hneď by som išla.


Marianna Pončáková, IV.A
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Súvislá
odborná
klinická prax
Karlove Vary

Foto: Marianna Pončáková, Dana Stachurová

Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch
Exkurzia na konci mesiaca máj v Bardejovských Kúpeľoch bola veľmi zaujímavá a obohacujúca. Navštívili sme hotel
Ozón, ktorý je prepojený dlhou presklenou chodbou s Kúpeľným domom, kde sú poskytované kúpeľné procedúry.
Absolvovali sme prehliadku rozličných procedúr, s ktorými nás bližšie oboznámili sestry a fyzioterapeutky.
Dozvedeli sme sa, že Bardejovské Kúpele majú bohaté minerálne pramene, ktoré sa využívajú pri pitnej kúre,
inhalačnej terapii a kúpeľnej vodoliečbe Ďalej sme mohli vidieť pacientov pri elektroterapii a magnetoterapii.
Spoznali sme aj liečebné procedúry s využitím svetla. Vysvetlili nám tiež, že neoddeliteľnou súčasťou liečby je
diétne stravovanie, klimatické podmienky prostredia, liečebný režim a terénne kúry, na ktoré sa využívajú
špeciálne upravené trasy. Kúpele sa nachádzajú v krásnom prostredí v okolí prírody a je tam veľmi dobré ovzdušie,
ktoré tiež prospieva liečebnému režimu.


Ľuboš Jabčanka, III.C
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Asistent v akcii

2019

V dnešnej dobe plnej chaosu od
nás ľudia očakávajú rýchle a
bezchybné riešenia, či už ide
o
maličkosti
každodenných
problémov alebo o problémy,
kedy ide o život. Pre niektorých
zdravotníkov
je
bežné
dennodenne zachraňovať ľudské
životy. No máloktorým život
prinesie do cesty príležitosť
podávať prvú pomoc človeku,
ktorý to nutne potrebuje. Je
veľkou
výhodou,
že
na
zdravotníckych stredných školách
sa v druhom ročníku učíme
13

základy prvej pomoci. Naša škola
každoročne organizuje súťaž
s názvom „Asistent v akcii“.
Učitelia prvej pomoci vyberú
štyroch žiakov, aby si vyskúšali,
aké je to byť skutočne v akcii. Je
mi cťou, že som sa tejto súťaže
mohla zúčastniť. Súťažili sme
s ďalšími
pätnástimi školami
z celého Slovenska. Tohto roku
naša škola začínala v súťaži ako
prvá v poradí. Všetci sme boli
trošku v strese. Vedeli sme síce, že
budeme behať po lese a podávať
prvú pomoc, no neboli sme si istí,

či sme pripravení na všetko. Po
odštartovaní sme sa rozbehli do
lesa, kde sme boli v očakávaní
prvej úlohy. Ako prvú sme museli
splniť úlohu na fyzickú záťaž –
šplhanie po lane. Myslím, že sme
mali celkom výhodu oproti
ostatným tímom, že náš tím sa
skladal z dvoch chlapcov a dvoch
dievčat. Pre chlapcov nebol
problém vyšplhať sa hore
za krátky čas. Po úspešnom
šplhaní sme dorazili na stanovište,
kde sme si neboli celkom
istí, čo má
za
problém

Stalo sa
chlap, ktorý bol v polosede opretý
o strom. Pri prvotných a
druhotných vyšetreniach sme
zistili, že bol na hubách. Vyzeral
byť celkom zmätený. Spomínal
nám, že tam bola s ním druhá
osoba, preto sme si mysleli, že
príčinou jeho zdravotného stavu
je otrava hubami. Opak bol
pravdou. Mal na hrudníku bodné
poranenie. Aj po zistení, že nám
toto stanovište nevyšlo, keďže
hubár
bol
napadnutý
a
„vykrvácal“,
behali
sme
s
odhodlaním
k
ďalším
stanovištiam, kde bolo potrebné
poskytnúť prvú pomoc. Stretli sme
sa
tam
s
poraneným
po
napadnutí
medveďa,
s nutnosťou transportu osoby,
vedomostným testom z prvej
pomoci. Pár metrov pred cieľom

sme počuli hlasy našich učiteľov,
ako nám kričia na podporu:
„Poďte, poďte, už ste takmer
v cieli.“ Po zvládnutej súťaži sme
sa mohli občerstviť pohostením.
Zoznámili sme sa so žiakmi iných
stredných zdravotníckych škôl a
počas celej súťaže tam vládla
príjemná a priateľská atmosféra.
Na
záver
nasledovalo
vyhodnotenie. V napätí sme
očakávali, ako to celé dopadlo.
Bolo
pre
nás
príjemným
prekvapením, keď sme dostali
diplom a ceny od školy
za zaslúžené druhé miesto
v rebríčku. Myslím si, že táto súťaž
je veľmi dobrá pre druhákov,
keďže si môžu vyskúšať na vlastnej
koži učivo prvej pomoci a zažiť, čo
je to skutočný adrenalín.


Juliána Jakabčinová, III.A

Foto: Dana Stachurová

AKO PREBIEHAL KURZ OCHRANY ŽIVOTA
A ZDRAVIA
Kurz ochrany života a zdravia, ktorý každoročne absolvujú žiaci
tretieho ročníka sa konal 10. – 13.9.2019 na letnom kúpalisku Delňa.
Tento kurz bol vedený pod dozorom učiteľov a odborníkov v daných
oblastiach. Každá trieda bola rozdelená na dve skupiny a každá
skupina prechádzala spolu desať rôznych stanovíšť (napr. nácvik
resuscitácie a poskytovania prvej pomoci, zlaňovanie, kanoistika,
práca s uzlami). Niečo sme sa dozvedeli aj o vodných záchranároch,
alebo aj o tom, ako prežiť v lese. Každé stanovište nám dalo veľa
nových informácií, praktických skúsenosti, ale aj príležitosť
na prekonanie vlastného strachu. Každý deň nás čakalo niečo nové.
Z nášho žiackeho pohľadu to bol jeden z najlepších týždňov.
Foto: účastníci kurzu



Adriana Franková, III.A
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Čo mi dal Európsky deň jazykov

Tento deň prebiehal v duchu
poznávania
nových
krajín.
Študenti našej školy mali možnosť
spoznať tri krajiny, no zároveň sa
mohli dozvedieť aj niečo nové
o rodnom Slovensku. Všetko sa
odohrávalo v niekoľkých triedach,
pričom každá trieda predstavovala
inú krajinu. Žiaci krajinu spoznávali
hneď
niekoľkými
spôsobmi.
V každej triede ich privítali
tradičné jedlá alebo nápoje
z danej krajiny. Zo starostlivo
pripravených prezentácií sa mohli
s krajinami lepšie oboznámiť.
Vďaka piesňam si mohli zaspievať
a niekedy
aj
zatancovať.

K poznávaniu patrili aj súťaže,
v ktorých študenti ukázali svoje
zručnosti, ale aj to, ako dávali
pri poznávaní krajiny pozor.
Do školy som v ten deň vstupoval
tak trošku so zmiešanými pocitmi.
Nevedel som totiž, čo mám od
daného dňa čakať. Myslel som, že
celý deň budeme zatvorení niekde
v triede,
počúvajúc
nudné
a zdĺhavé prednášky, z ktorých si
len málokto niečo odnesie. No
vďaka
našim
pedagógom
a študentom tento deň dopadol
veľmi dobre. Verím, že študenti si
z neho odniesli veľa pekných
spomienok. Jednotlivé krajiny nám
predstavovali pedagógovia spolu
so staršími študentmi, vďaka
ktorým sme si mohli prezrieť
tradičné slovenské kroje, vidieť
jej veličenstvo kráľovnú Alžbetu,
alebo si mohli zatancovať so
statným mužom z Ruska. Spoznali
sme Rusko, Nemecko a Anglicko,
ba dokonca sme lepšie spoznali aj
náš rodný kraj. Vďaka nádherným
prezentáciám a
informáciám
z nich určite nejeden študent
plánuje navštíviť minimálne jednu
krajinu alebo mesto, ktoré sme

„Dozvedel som sa
nové a zaujímavé
informácie aj
o Slovensku, za čo
som nesmierne
vďačný, pretože som
ešte viac hrdý na to,
že som Slovák.“
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mohli v tento deň vidieť. Dozvedel
som
sa
nové
a zaujímavé
informácie o Slovensku, za čo som
nesmierne vďačný, pretože som
ešte viac hrdý na to, že som
Slovák. Zároveň som sa dozvedel
aj niečo nové o kráľovnej Alžbete,
jej rodine, domove a obrovskom
majetku,
ktorý
vlastní.
Zaujímavými informáciami oplývali
aj prezentácie o Nemecku
a Rusku, ktoré ma príjemne
prekvapili a zmenili mi môj
doterajší
pohľad
na
nich
k lepšiemu. Prekvapilo ma, že pri
každej krajine sme mohli ochutnať
niečo typické z nej, porozprávať sa
v cudzom jazyku, a tak si ho aspoň
trošku precvičiť. Zároveň ma
príjemne prekvapili študenti, ktorí
sa obliekli do kostýmov, aby nám
lepšie ukázali danú krajinu. Koniec
koncov, nie každý deň sa môžete
porozprávať
a vidieť
s jej
veličenstvom. Na tomto dni sa mi
najviac
páčilo
„divadelné“
zobrazenie postáv v jednotlivých
krajinách, čo prinieslo veľmi
pozitívne spestrenie celého tohto
dňa.


Sebastián Lukáč, I.D

Stalo sa
Európsky deň jazykov prebiehal podľa mňa
veľmi zábavným spôsobom, pričom to bolo
aj náučné, pretože sme sa tam niečo
dozvedeli o krajinách, ktoré sa nachádzajú
v Európskej únii. Štáty, ktoré boli
prezentované v tomto dni, boli Slovensko,
Nemecko, Anglicko a Rusko. Mňa najviac
ohúrili svojím pripravením a zábavným
prevedením krajiny Anglicko a Slovensko.
V tento deň som do školy išla s tým, že sa
nebudem učiť a oddýchnem si od učenia.
Ale aby sa nepovedalo, aj s tým, že sa
zabavím so spolužiakmi, spoznám školu
a spolužiakov, spoznám tiež, čo koho baví,
v čom bude vynikať. Jednotlivé krajiny
predstavovali žiaci tretieho a štvrtého
ročníka. Ukazovali kultúru štátu, ktorý
prezentovali. V triede, kde sa prezentovalo
Nemecko, sme dostali informácie
o
kultúrnych pamiatkach a jedlách, ktoré sa
pripravujú, o kroji, v ktorom sú ženy
oblečené pri tancovaní, spievaní a
servírovaní jedál v reštauráciách. Ďalej sme
boli v triede, kde sa prezentovalo
Slovensko. Tam pre nás bola pripravená
veľmi pekná prezentácia, kde bolo
spomenuté naše kultúrne bohatstvo, čo sú
napr. jaskyne, kroje, hory a jedlá. Pri
jaskyniach nám ukazovali Dobšinskú ľadovú
jaskyňu, Domicu a spomenutá bola aj
opálová baňa, ktorá sa nachádza na
východe Slovenska. Videli sme rôzne
slovenské kroje.
V miestnosti, kde sa
prezentovalo Anglicko, sme mali možnosť
spoznávať jeho
kultúru a pamiatky
pomocou kráľovnej Anglicka. V Rusku sme
mali kvízy a púšťali nám národnú hymnu.
Počas tohto dňa mi napadlo, že by som
chcela navštíviť niektorú krajinu Asi by som
navštívila Anglicko a Nemecko. Dozvedela
som sa veľa informácií, napr. že v Nemecku
sa vyrába čokoláda Milka, v Rusku je
najchladnejšia dedina, kde bolo namerané
mínus 71,2 stupňa.
Mňa asi najviac
prekvapila pani učiteľka Gomoľová tým, že
bola oblečená v kroji a tiež to, že kráľovnú
hral chlap. Čo sa mi na tomto dni najviac
páčilo? To, že sme spoznávali krajiny tak
bližšie.


Miriam Vargová, I.C

Foto: Dávid Kulpa
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DEŇ SRDCA
22.9.2019

Myslím, že bol veľmi dobrý nápad
zapojiť sa do tejto akcie. Chlapci
nám priniesli lavice a stoličky, na
ktorých sme sa rozložili. Už deň
vopred sme sa oboznámili
s návodom na použitie prístroja
k meraniu telesného tuku
v ľudskom tele. S týmto prístrojom
sme sa stretli prvýkrát, preto sme
si to najskôr vyskúšali na sebe.
Neskôr som oznámila žiakom školy
prostredníctvom rozhlasu, že im
ponúkame meranie BMI a krvného
tlaku. Bola som prekvapená, koľko
ľudí malo o to záujem. Na ten deň
som sa pripravila nielen tým, že
som si dôsledne vyžehlila
uniformu. Zopakovala som si
hodnoty krvného tlaku, pulzu
a faktory, ktoré ovplyvňujú
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fyziologické funkcie. Tých, ktorí
nás navštívili, zaujímalo to, aké
majú hodnoty svojho krvného
tlaku, pulzu a tiež ich BMI. Chceli
vedieť aj odchýlky a rôzne činitele,
ktoré vplývajú na zmeny krvného
tlaku a pulzu. Zistila som, že
mladým ľuďom nie je jedno,
ako vplývajú na svoje zdravie. Tí,
ktorí nás navštívili, sa zaujímali
o prevenciu kardiovaskulárnych
ochorení. Niektorí nám tiež
povedali, že chcú zmeniť svoj
postoj k terajšiemu stravovaniu
alebo k iným svojim zlým
návykom. Myslím, že niektorí
z ľudí, ktorí nás navštívili, si
uvedomili,
čo
robia
vo
vzťahu k svojmu zdraviu zle.
Napríklad fajčiari. Dnes veľké
množstvo mladých ľudí

množstvo mladých ľudí v našom
veku fajčí a tým si skracujú svoj
život. Tí z nich, ktorí sa pri nás
pristavili, nám povedali, že si
uvedomujú, že takéto návyky
škodia nielen im, ale aj ich okoliu.
Dúfam, že aspoň niekto toto
posolstvo pochopí. V dnešnej
dobe je totiž stále dosť veľa ľudí,
ktorých nezaujíma ich zdravotný
stav, kým nepociťujú žiadne
ťažkosti. Som rada, že mnohí ľudia
už takí nie sú. Zaujímajú sa o svoje
zdravie. Dúfam, že takéto akcie sa
na našej škole budú uskutočňovať
aj naďalej. Bolo vidieť, že je o to
záujem.


Dominika Bugošová, IV.B

Stalo sa

Čas, kedy sme merali záujemcom fyziologické funkcie a
telesný tuk, nám ubehol veľmi rýchlo. Prišli viacerí, ktorí
sa zaujímali o svoje zdravie. Na ten deň som sa
pripravila nie len prinesením čistej vyžehlenej uniformy,
ale aj zopakovaním hodnôt fyziologických funkcií, tiež
rôznych patologických odchýliek, ale aj zopakovaním
merania a sledovania hodnôt BMI. Tí, ktorí nás
navštívili, väčšinou chceli vedieť hodnoty svojho
krvného tlaku. Zaujímali sa tiež o riziká vzniku
hypertenzie, ale aj o to, ako možno znížiť množstvo
svojho telesného tuku. Zistila som, že naši žiaci, ale aj
zamestnanci školy sa zaujímajú o svoje zdravie. Niektorí
mladší žiaci sa pýtali aj na to, ako možno predchádzať
ochoreniam
kardiovaskulárneho
systému.
Prostredníctvom našich rozhovorov sa to dozvedeli.
Takéto akcie by sa mohli konať častejšie, lebo o to bol
veľký záujem a rada by som sa na podobných
udalostiach ešte zúčastnila.


„Prišli
viacerí,
ktorí sa
zaujímali
o svoje
zdravie.“

Viktória Kollárová, IV.B
Foto: Dana Stachurová

Ilustrácie
Miriam Vargová, I.C
Simona Koščová, I.C
Zdenka Knapová, II.C
Diana Himičová, I.C
Daniela Hudáková, I.B
Petronela Vargová, I.D
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WORKSHOP
pre štvrtákov
odboru zubný
asistent
18.10.2019
V tento deň sme mali možnosť
zúčastniť sa na workshope,
počas ktorého sme mohli získať
nové informácie o sonickej
kefke. Mohli sme si tiež
vyskúšať používanie sonickej
kefky priamo na sebe. Vďaka
tejto príležitosti sme mohli
porovnať a zistiť, aké rozdiely,
výhody a nevýhody medzi
manuálnymi
a elektrickými
kefkami sú. Po zopakovaní
histórie sme sa spoločne
presunuli na tému, aké sú
hlavné rozdiely medzi sonickou
a manuálnou zubnou kefkou.
Pri manuálnom čistení zubov
vytvárame na zubnú kefku
určitý tlak, preto je vhodné, aby
bola stredne mäkká a štetinky
by mali byť rovno zastrihnuté.
Ako čistia zuby sonické kefky
Sonické kefky čistia inak ako
manuálne kefky. Pri čistení na
kefku netlačíme a zubov sa
dotýkame len končekmi vlákien
sonickej kefky. Preto je táto
kefka tvrdšia a vlákna má
zastrihnuté v tvare C. Vo výbere
pasty sa tieto kefky zhodujú.
V oboch prípadoch by sme si
mali zvoliť gélovú, menej
penivú pastu ktorá neobsahuje
veľké množstvo abrazív (drsné
mikročiastočky). Na vyčistenie
zubov stačí malé množstvo
pasty vo veľkosti hrášku.
Manuálnou kefkou si zuby
dobre vyčistíme približne až o
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10 – 15 minút. Sonická kefka
túto úlohu
zvládne
za
oveľa kratšiu dobu, a to 3 – 4
minúty. Funguje na princípe
vysokofrekvenčného stierania,
kedy hlavica kefky stiera zubný
povlak v určitom rozsahu hore a
dole. Táto technika čistenia je
šetrná k zubom i ďasnám.
Dokáže vytvoriť až 62 000
pohybov za minútu. Technika
čistenia zubov sonickou kefkou
je jednoduchá, t. j. priložiť
končeky vlákien k zubom pod
45–stupňovým uhlom k línií
ďasna a pomaly prechádzať
z jedného zuba na ďalší zub.
Krúživé pohyby
nie sú
potrebné. Sonická kefka ponúka
na výber z viacero programov
čistenia zubov, taktiež si
môžete zvoliť intenzitu alebo
tlakový
senzor,
ktorý
predchádza
poškodeniu
zubov/ďasien pri príliš silnom
tlaku, ktorý na kefku vytvárame.
Má v sebe časovač a taktiež vás
upozorní na to, že je potrebné
vymeniť hlavicu. Hlavicu by sme
mali vymieňať každé 3 mesiace.
Sonická kefka prispieva tiež
bielej farbe zubov. Ich farbu
určuje dentín, ktorého odtieň je
daný geneticky. Ovplyvniť ho
tiež môžu aj vonkajšie vplyvy,
najmä fajčenie, konzumácia
kávy, vína, čaju či iných
farbiacich potravín. Významný
podiel
na
nežiaducich
pigmentáciách
má
tiež
nedokonalé čistenie zubov.
Pigmenty sa totiž zachytávajú
v
zubnom
povlaku.
Najdôležitejšie pri odstraňovaní
pigmentácií je dôkladné a
pravidelné čistenie zubov.
Pokiaľ stále nie ste so
zafarbením
svojich
zubov
spokojní, najvhodnejšie
je
používať bieliace zubné pasty,

a to najlepšie na báze enzýmov,
ktoré
pigmenty
šetrne
rozpúšťajú. Ďalšou možnosťou
je návšteva zubnej ambulancie,
kde
vám
zuby
vybielia
profesionálne.
Prvá starostlivosť o zúbky u detí
Po prerezaní prvých zúbkov sa
odporúča navštíviť zubného
lekára a dentálnu hygieničku,
ktorí zúbky skontrolujú a
poradia
správnu
techniku
čistenia. Dieťa si zvykne na
prostredie zubnej ambulancie a
nebude mať z nej strach.
Čistením mliečnych zúbkov
pomáhame ich zdraviu a tým aj
harmonickej výmene chrupu.
Existuje množstvo zubných
kefiek, ktoré sú pre deti
vhodné, preto
je len na
rodičoch, akú si vyberú. Vždy je
však nutné myslieť na veľkosť
nástavca,
ktorý
by
mal
odpovedať veku dieťaťa. Najprv
čistí deťom zúbky rodič a od 2
rokov už môže dieťa nechať,
aby si ich skúšalo čistiť samo.
Do 8 rokov je dobré deťom
zuby
ešte
dočisťovať.
Dôležitou
súčasťou
starostlivosti o zúbky je čistenie
medzizubných priestorov a to
nielen medzi stoličkami. Ak
začne výmena chrupu, čo je
okolo šiesteho roku veku
dieťaťa, je nutné venovať
špeciálnu starostlivosť každému
novému prerezanému zúbku.
Aby sme spravili z čistenia
zubov
zábavu,
môžeme
používať rôzne pomôcky. Deti
by sa mohli napríklad zabaviť
špeciálnou indikačnou tabletou,
ktorá sa používa po čistení
zubov a odhaľuje nám miesta,
kde zostal zubný povlak. Dieťa
ju rozhryzie, precedí cez zuby
a vypláchne si ústa. Vy i dieťa

Stalo sa
uvidíte zle vyčistené plôšky,
ktoré zostanú fialové. Tie je
potrebné dočistiť.

tlakom,
ktorý
je
ale
optimalizovaný
tak,
aby
neporanil ďasná. Je odporúčaný
na doplnkové
čistenie
medzizubných priestorov a tiež
protetických náhrad zubov teda koruniek, mostíkov a
implantátov. Je veľmi účinný na
čistenie fixných strojčekov.
Počas ortodontickej liečby sa
totiž veľmi často menia veľkosť
medzizubných priestorov a
kalibrácia medzizubných kefiek
je tak časovo náročná. V týchto
miestach
môžu
vzniknúť
nepríjemné zápaly alebo zubný
kaz. Airfloss Ultra tieto miesta
bez
akýchkoľvek
väčších

Doplnkové čistenie
medzizubných priestorov
Airfloss Ultra v príslušenstve
sonickej kefky je prístroj na
dočistenie
miest,
kam
nedosiahne
kefka.
Zmes
mikrokvapôčiek vody a vzduchu
ľahko rozruší zubný povlak.
Vzduch, ktorý je súčasťou
tekutiny, tu vytvára nepriaznivé
prostredie pre bezkyslíkové
baktérie,
ktoré
spôsobujú
zápaly ďasien. Zmes je medzi
zuby vstrekovaná pod vysokým

Beseda pre štvrtákov o tom, ako si
správne nájsť prácu

problémov
vyčistí.
Nezabudnite, že medzizubné
priestory je nutné čistiť z
obidvoch strán. Pamätajme tiež
na to, že čistenie medzizubných
priestorov je rovnako dôležité
ako bežné čistenie zubov. Po
odprezentovaní
týchto
informácií sme mali možnosť si
sonickú kefku vlastnoručne
vyskúšať. Niektorí si ju vyskúšali
a potvrdili, že cítili pocit
lepšieho vyčistenia zubov ako
s manuálnou kefkou. Za túto
skúsenosť a možnosť ďakujeme
a získané informácie posielam
ďalej vám.


Sarah Mikulová, IV.E

Divadelné predstavenie
„Zubný kaz“

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor
po ukončení štúdia?
Niektorí štvrtáci sú rozhodnutí, že po maturite chcú ďalej
pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Iní zase ešte nie sú rozhodnutí
čo budú robiť po skončení školy. No a potom sú tu tí, ktorí chcú ísť
po skončení školy pracovať. Niektorí majú popri škole brigády. No
nájsť si brigádu, na pár mesiacov alebo možno zopár rokov, je vraj
iné, ako nájsť si zamestnanie na dlhšiu dobu. Ako si správne nájsť
prácu a ako zaujať na pohovore, aby si vybrali práve nás? O tom
nám prišla porozprávať špecialistka z Katedry andragogiky
Prešovskej univerzity v Prešove. Dôkladne nám vysvetlila, ako si
správne zvoliť zamestnanie. Musíme vedieť, či na to máme správne
vzdelanie a či máme chuť pracovať. Musíme si uvedomiť, či nás
ponúkaná práca bude naozaj baviť, alebo budeme do zamestnania
chodiť len z povinnosti. Dozvedeli sme sa, ako správne napísať
životopis, aby zamestnávateľa zaujal už na prvý pohľad a aby mal
ochotu ho vôbec čítať. Častokrát je dôležitá aj vonkajšia forma. Príliš
mnoho textu môže spôsobiť, že si zamestnávateľ povie, že nemá čas
ho čítať a jednoducho dá prednosť životopisu, ktorý je napísaný
prehľadne. Ako zaujať na pohovore, aby si vybrali práve nás?
Dozvedeli sme sa napríklad tiež to, že o prácu musíme prejaviť
naozaj záujem. Už vopred si premyslieť, prečo by mali prijať práve
nás. Samozrejme by sme mali vystupovať sebaisto, aby nám
zamestnávateľ mohol veriť a vedel, že my sme tá správna voľba.
Beseda sa niesla v príjemnom duchu. Naučili sme sa niečo nové
a určite si každý z nás niečo z tejto besedy odniesol.


Marianna Pončáková, IV.A

Foto: Terézia Kočišová

Krásne štvrtkové dopoludnie k nám priviedlo zvedavé
očká malých škôlkarov. My sme si pre nich pripravili
malé divadielko o tom, čo sa stane, ak budeme jesť
veľa sladkostí a nebudeme si pritom umývať zuby.
Prípravy sme začali už od konca minulého školského
roka, intenzívne sme nacvičovali celý september po
vyučovaní. Veľmi nám pomohla pani učiteľka Kočišová
s prípravou kulís a usmernila nás ako deti správne
motivovať. Predstavenie bolo veľmi úspešné. Deti
zaujali najmä kulisy zubov, ktoré majú výšku jeden
meter, zaujala ich postava bacila Kokyho, ktorý urobil
v zuboch kaz. Naši diváci neostali len pasívne pozerať,
vyskúšali si čistenie zubov na modeloch, ale aj na
kulisách. Nadšenie detí, dlhý potlesk a rozžiarené
očká boli pre nás nečakanou odmenou. Sme veľmi
radi, že sme sa mohli do takejto akcie zapojiť
a zrealizovať ju, určite by sme do toho išli zas a znova.


Veronika Huňadyová, III.E
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019
V deň, kedy sa konalo DOD na našej škole, sme ja a moji spolužiaci
prezentovali žiakom základných škôl našu školu v priestoroch
učebne prvej pomoci. Skúsili sme im priblížiť základnú prvú pomoc,
ktorá sa vyučuje na našej škole. Ukazovali sme im hlavne
kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého a u malých deti, prvú
pomoc pri dusení, ako zastaviť masívne krvácanie. Veľa otázok z ich
strán nezaznelo, ale úsmev na ich tvári bol po celý čas :) Tak
dúfam, že sme prvou pomocou žiakov zaujali a hlavne ich
motivovali k tomu, aby prišli na našu školu študovať zdravotníctvo.


V odbornej učebni sme predstavili predmet prvá pomoc. Návštevníkom sme
ukázali vybavenie učebne a predviedli sme im krátke ukážky prvej pomoci pri
dusení a krvácaní. Mohli si vyskúšať KPR na modernej figuríne, ktorá simulovala
tok krvi pri resuscitácii. Návštevníkov zaujímali súťaže, ktorých sa žiaci SZŠ
zúčastňujú a zaujímalo ich tiež moderné vybavenie učebne a modelové situácie,
ktoré sme si pre nich pripravili na ukážku prvej pomocí.


Erik Matia, III.C

DOD na našej škole sa mi veľmi
páčil. Ukázali sme
veľa
zaujímavých veci, ktoré sme sa
my v škole naučili. V našej
skupinke sme im ukázali prvú
pomoc, ako je napríklad
kardiopulmonálna resuscitácia,
alebo prvá pomoc pri dusení.
Návštevníkov zaujali všelijaké
pomôcky, ktoré máme ku
vzdelávaniu. Najviac ich zaujala
figurína, ktorá znázorňovala
správnosť stláčaní hrudníka
pri
kardiopulmonálnej
resuscitácii. Dali sme im
možnosť si to vyskúšať, ak mali
záujem. Moja úloha bola hrať
zranenú. Mala som na nohe
vymodelovanú reznú ranu s
umelou
krvou.
Bola
to
zaujímavá skúsenosť. Som rada,
že som sa mohla zúčastniť.
Verím,
že
aj
našim
potencionálnym žiakom to
pomohlo v rozhodovaní.


21

Šimon Seman, III.C

Romana Honišková, III.C

Stalo sa
Dňa 29.10.2019 sa v našej škole
uskutočnilo DOD. Ja a moja spolužiačka
sme v odbornej učebni, ktorá je
prispôsobená pre malé deti, ukazovali
našim potencionálnym žiakom ako
bezpečne držať dieťatko, ako ho kŕmiť či
prebaliť. Niektorí odvážlivci si vyskúšali
aj kúpanie bábätka. Myslím si, že
návštevníkom sa to páčilo, keďže na ich
tvárach bol úsmev. Veľa vecí si skúšali
ale aj kládli rôzne otázky. Mnoho ich
zaujímalo a z informácií, ktoré sme im
poskytli, si určite aj niečo zapamätali.


Dnes sa otvorili brány našej školy, pre
záujemcov o štúdium. Ukázali sme im
odber venóznej krvi uzatvoreným
spôsobom
pomocou
systému
Vacuntainer. Ďalej sme im ukázali rôzne
chirurgické inštrumenty ako peán,
skalpel, pinzeta alebo ihelec. Myslím, že
sa zvýšil aj záujem chlapcov o štúdium
odboru praktická sestra.


Ľuboš Jabčanka, III.C

Kristína Dorocáková, III.A

V našej učebni sme
prezentovali
starostlivosť o malé
deti. Ukázali sme im,
ako ich správne
nakŕmiť či okúpať.
Našlo sa aj veľa
odvážlivcov, ktorí si
to veľmi radi
vyskúšali. Niektorí
návštevníci si
neváhali skúsiť aj
prebaliť dieťatko
Niektorí nám kládli
veľa otázok
týkajúcich sa nášho
štúdia. Iní opäť
potichu sedeli a
počúvali. Dúfame, že
si niečo zapamätali a
odniesli domov.
Foto: Dana Stachurová
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Beseda „Za železnou oponou“
Tento rok je tridsiate výročie Nežnej
revolúcie. Niektorí z nás sa preto
zúčastnili besedy s názvom „Za železnou
oponou“. Túto besedu viedli Zuzana
a Gabriela z neziskovej organizácie
„Global Slovakia“. Bolo to dňa
07.11.2019 v priestoroch Strednej
strojníckej školy v Prešove. My sme
počas obdobia komunizmu a socializmu
nežili, preto nám priblížili obdobie pred
rokom 1989. Tieto Slovenky na istý čas
odišli zo Slovenska a žili určitú dobu
v zahraničí. Po návrate na Slovensko sa
rozhodli
vytvoriť
projekt
na
zviditeľnenie Slovenska vo svete.
Rozhodli sa písať knihy v angličtine, Dve
z ich kníh dostala do daru aj naša škola.
O živote pred novembrom 1989 nám
povedali všetko od obdobia začiatku
komunistického režimu. Vysvetlili nám,
prečo vlastne bola Nežná revolúcia, čo
od toho ľudia očakávali. Vysvetlili nám
tiež, ako boli v dobe komunistického
režimu obmedzované médiá, sloboda
slova,
náboženské
vyznanie,
spoločenský život a cestovanie. My,
ktorí sme túto dobu nezažili, sme sa
čudovali, ako sa mohlo stať to, že tá
doba bola taká. Vysvetlili nám tiež, ako
boli strážené hranice jednotlivých krajín,
ako boli rozmiestnené na hraniciach
ploty, ktoré boli strážené. Ľudia sa báli.
Vedeli, že sú neustále kontrolovaní. Celé
štyri
desaťročia
žili
v strachu
a nedôvere. Rok 1989 bol prelomový
pre všetkých ľudí, z pohľadu budúcnosti
aj pre nás, ktorí sme vtedy ešte nežili
a žijeme teraz. Ľudia získali slobodu.
Konečne mohli prekročiť hranice
a mohli začať poznávať aj západný svet.
Počas našej besedy nám ukázali, že
to, čo máme teraz, čiže
slobodu
a možnosti poznať aj okolitý svet, je
vďaka Nežnej revolúcii. Bola to pre mňa
veľmi poučná a zaujímavá beseda.


Erik Hudák, II.D

30. výročie

Nežnej revolúcie

Zdroje: https://dejepis1.estranky.sk/fotoalbum/438003_import-17-november-1989-komunizmus-den-studentov-nezna-revolucia-17-11-17november-den-studentov-nezna-revolucia-
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crop.html, https://www./ako-slovensko-prislo-o-humoristov/,https://www.webnoviny.sk/nezna-revolucia-ma-dvadsatdva-rokov/

Naše reflexie

Prečo som sa rozhodla byť zdravotníkom?
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Naše reflexie
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Ako sa zmenil
môj život
štúdiom
na zdravotníckej
škole

Foto: Dana Stachurová

Môj
život
sa
na
zdravotníckej škole zmenil
v tom, že som sa stala
zodpovednejšou osobou.
Zmenil sa môj prístup
k ľuďom, ktorí potrebujú
pomoc. Táto škola mi dala
do života veľa. Viem sa
vcítiť do ľudí, ktorých
niečo trápi. Snažím sa im
pomôcť. Podľa mňa má
naša škola jedno veľké
motto, a to: Pomôcť
ľuďom v každej ťažkej
chvíli. Škola nám dáva
veľa, ale prax v nemocnici
ešte viac. Nástup do
nemocnice mi ukázal, že
chcem v nej pracovať. Baví
ma to a rada sa pozerám,
ako pacienti odchádzajú
domov zdraví. Je to pre
mňa najkrajší pocit, ak
viem, že sme pacientom
pomohli.

Na túto školu som
neplánovala ísť študovať.
Presvedčil
ma
môj
kamarát a moja mamka.
Najprv som to ľutovala, no
potom sa mi tu začalo
páčiť. Veľa mi dáva
odborná nemocničná prax
a skúsenosti získané počas
nej. Štúdium na tejto školy
mi umožňuje zažiť ten
pocit, aké to je pomôcť
niekomu, kto si nedokáže
v svojej chorobe pomôcť
sám .To všetko má však aj
svoje nevýhody. Skoré
ranné vstávanie, prísna
dochádzka a ťažké učivo.
Všetko toto má učí
zodpovednosti.
Prajem
našej škole, nech tu
ostane stáť a fungovať
ešte
aspoň
ďalších
sedemdesiat rokov, aby
pomáhala
aj
ďalším
mladým ľuďom nachádzať
zmysel
svojho
života
v pomoci
tým,
ktorí
potrebujú pomoc.

Môj život sa príchodom na
zdravotnícku školu zmenil
v zmysle uvedomenia si
niektorých vecí. Práca
s ľuďmi nie je ľahká.
Uvedomila som si to,
odkedy chodím na prax do
nemocnice.
Úprimne
povedané,- na prax som sa
netešila
z
viacerých
dôvodov, ale teraz už
môžem povedať, že som
stretla
mnoho
zaujímavých
pacientov.
Myslela som si, že tam
budem mať iba negatívne
myšlienky, ale opak sa stal
pravdou. Teraz to beriem
úplne inak a mám veľmi
dobrý pocit, ak môžem
pacientom pomôcť. Veľmi
veľa mi do života dalo aj
vyučovanie prvej pomoci –
predmetu, ktorý ma veľmi
bavil, a preto obdivujem
všetkých
záchranárov,
ktorých považujem za
hrdinov. Keby som nebola
na tejto škole, určite by
som si až tak nevážila
hodnotu života, pretože
nikdy nevieme, čo sa môže
stať. Zistila som to pri
nástupe
na
prax
v nemocnici. Pacienti sú
radi, ak sa s nami môžu
porozprávať, a mňa teší,
keď ich vidím, že sa začnú
aj usmievať.




Laura Jančušová, III.C



Adriána Nižniková, III.C

Žaneta Cvancigerová,
III.A
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Naše reflexie

Ako sa zmenil môj život štúdiom na
Strednej zdravotníckej škole v Prešove
Príchodom na inú školu sa u mňa
zmenilo veľa vecí. Zmenilo sa
napríklad to, že už musím za seba
prebrať istú zodpovednosť a je to istý
záväzok. Predtým ako som prišla na
Strednú zdravotnícku školu v Prešove,
navštevovala som základnú školu
v Poprade. Tým, že som do tejto školy
chodila deväť rokov, poznala som tak
takmer každého, či už len z videnia,
alebo osobne. Príchodom tu sa to
úplne obrátilo. Prišla som do novej
školy, kde som nikoho nepoznala,
Musím povedať, že prvý deň som si
fakt užila. Tým, že som extrémne
spoločenský typ, som si hneď našla
nejakú partiu. No aj napriek tomu
bolo pre mňa všetko nové. Musela
som sa adaptovať a musím poďakovať
učiteľom, ktorí nám na to dali
dostatok času. Ďalšou vecou bol môj
prvý pohľad na náš rozvrh. Keď som
videla tie písmenka v rozvrhu
(ANF,ZKC,FYT), povedala som si: „Eh,
to bude boj!“. Teraz však musím
povedať, že odborné predmety mám
rada. Na základnej škole sme mali
určite menej učenia, a nebrali sme to
tak vážne, čo teraz ľutujem. Napríklad
to všetko , čo som sa za tri mesiace tu
na strednej škole na angličtine
naučila, a za to som naozaj šťastná.
Od detstva som chcela pomáhať

ľudom, tiež pomáhať deťom a som si
istá, že mi to táto škola umožní. Určite
je to iné ako na základnej škole. Tam
bolo
vyrušovanie,
alebo
aj
podvádzanie niekedy na bežnom
poriadku a tu je to fakt o tom, či sa to
učivo skutočne naučíš. Tiež by som
chcela povedať aj to, že každým
rokom prichádzam na to, aké je
dôležité štúdium, práca a učenie.
Každému, kto má ku zdravotníctvu
vzťah, odporúčam zdravotnícku školu.
Minule mi môj ocko, ktorý je lekár,
povedal: „To je malá medicína“
Súhlasím. Hlavne ma štúdium tu na
tejto škole naozaj baví. Škola je miesto
kde trávime takmer polovicu svojej
mladosti. Pripravuje nás na život. Učí
nás správať sa slušne. Tiež nás učí
pomáhať a rešpektovať sa navzájom.
Spomenula som správanie.... Určite je
od nás ako od študentov očakávané
nejaké správanie. Nemali by sme
vyrušovať, klamať, žuvať žuvačku, „byť
na mobile“ cez hodinu a pod. Toto
nás učí stredná škola prísnejšie ako
základná škola. Môj život sa
príchodom na túto školu naozaj
zmenil a stále mení. Učí ma každým
dňom niečo nové, zaujímavé ale
hlavne poučné.


Vanesa Karabinošová, I.D
Foto: Dana Stachurová
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Naše reflexie
Človek v škole trávi veľkú časť
svojho života. No aj keď sa
brány všetkých škôl preňho
zatvoria, jeho cesta vzdelaním
stále pokračuje. Tú najťažšiu
školu má ešte len pred sebou.
Školu života. V nej neplatia
žiadne
neskoré
príchody,
ospravedlnenky či myšlienky, že
zajtra neprídem. Z tejto školy sa
uliať nedá. V škole sa často
spoliehame
na
svojich
spolužiakov, prípadne na dobrú
náladu učiteľov a snažíme sa
nejako prežiť školský deň. No
tam sa budeme musieť
spoľahnúť len sami na seba.
Tam nebudú existovať žiadni
spolužiaci. Žiadni učitelia, ktorí
nás budú hodnotiť. Bohužiaľ
nebude možný ani žiadny
reparát. Budeme len my a cesta
vpred. Cesta, na ktorej budeme
môcť ukázať to, čo do nás
starostlivo vkladali naši učitelia.
Som vďačný, že môžem
študovať
na
Strednej
zdravotníckej škole v Prešove.
Práve táto škola mi ukazuje, ako
vzácny je ľudský život. Ukazuje
mi, ako ho chrániť a starať sa
oň. Povolanie zdravotníka
nemôže vykonávať každý. Je to
pre tých, ktorí sa rozhodli
pomáhať iným a nič za to
nečakať.
Myslím
si,
že
najväčšou
odmenou
pre
zdravotníka je, keď vidí úsmev
na tvárach tých, ktorí oplývali
smútkom,
počúvali
zlé
prognózy lekárov a v duchu sa
už lúčili s tými, ktorých majú
radi. Čo môže byť krajšie ako
vidieť chorého človeka opäť
zdravého, plného sily a chuti do
života. To je na tomto povolaní
asi najkrajšie. Táto škola už
sedemdesiat rokov vychováva
ľudí ochotných pomáhať iným.
Som nesmierne rád, že aj ja

budem môcť pomáhať tým,
ktorí to najviac potrebujú. Hoci
sme sa vybrali na ťažkú cestu,
o to krajší bude jej koniec.
Verím, že skutky všetkých
zdravotníkov nebudú len tak
zabudnuté,
ale
ostanú
v srdciach tých, ktorým sme sa
rozhodli pomôcť. Keď sa pýtam,
ako sa zmenil môj život
príchodom na strednú školu,
odpoveď veľmi nepoznám. No
viem, že som sa rozhodol
správne.


Sebastián Lukáč, I.D

Ako sa zmenil môj život
príchodom na strednú
školu.
Určite to prvé, čo mi pri
zamyslení sa nad touto témou
napadlo, bol voľný čas a doba
prípravy na vyučovanie do
školy. Základná škola bola
oproti strednej taký „slabý
odvar čaju”. Nevyžadovala si
takú prípravu, ako si teraz
vyžaduje
stredná
škola.
Príchodom na strednú školu
som začala mať menej času na
kamarátov
a
rodinu.
Ďalšia vec je určite to, že do
môjho života prišli noví
spolužiaci. Niektorí sa časom
stali kamarátmi a neskôr
priateľmi, takže vznikli nové
kamarátstva. Stredná škola
zmenila aj mňa. Začala som sa
viac „krotiť“ v niektorých
veciach a v niečom som sa
polepšila. Zmenilo sa aj moje
správanie,
keďže
som
príchodom na strednú školu
viac dospela. Myslím, že
prvotnú fázu na strednej škole
som zvládla veľmi dobre a
dúfam, že to takto bude
pokračovať.


Kristína Rabatinová, I.D

Stredná
škola
vyžaduje
v porovnaní
so
základnou
väčšiu zodpovednosť. Hlavne tá
naša...zdravotnícka. Uvedomila
som si to hlavne po nástupe na
klinickú nemocničnú prax. Je
neuveriteľne nádherné, ak
viete, že môžete niekomu
pomôcť. Tam v nemocnici je
neskutočne veľa ľudí, ktorí
potrebujú pomoc. Vedia byť za
akúkoľvek pomoc veľmi vďační.
Niekedy
im
stačí
malé
pohladenie a je im lepšie. Tak
som si uvedomila, že sa máme
vedieť tešiť aj z maličkostí.
Štúdium na zdravotníckej škole
si
vyžaduje
veľa
hodín
strávených nad knihami, ale
stojí to za to.


Martina Stupinská, III.C

Foto: Dana Stachurová

Príchodom na SZŠ som sa
naučila
lepšie
zvládať
stresujúce situácie, napr. vo
chvíľach, ak niekto potrebuje
prvú pomoc. Viem si už teraz
zachovať
chladnú
hlavu
a nepanikáriť, čo som využila
pri poskytovaní prvej pomoci
počas jednej cesty vlakom.
Pomohlo mi to aj v skautingu.
Začínam ši všímať, že sa na mňa
ľudia obracajú s otázkami
o ich zdravotných problémoch.
Orientácia v zdravotníctve je
pre mňa teraz jednoduchšia.


Alexandra Alexiová, III.A
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Naše reflexie

Malý príbeh o tom, ako môžeme urobiť pre
našich malých pacientov aj niečo viac...
Začalo sa to v máji 2019. Odborná
klinická prax žiakov štvrtého ročníka
na Oddelení šestonedelia FNsP Prešov
a počas
nej
jedna
návšteva
Perinatologického centra. Pohľad na
malé bezbranné bábätká aj na
predčasniatka – predčasne narodené
deti... Myšlienka, ako by sme im mohli
pomôcť? Oddeleniu by sa veľmi zišiel
špeciálny oxymeter pre skríning
vrodených srdcových chýb a pre
monitorovanie vitálnych funkcií u
týchto detí. Pokračovaním bol nápad –
mohli by sme sa im na tento prístroj
vyzbierať. Prišli letné prázdniny a po
nich možnosť pokúsiť sa tento nápad
zrealizovať. Výsledkom dvojtýždňovej
zbierky
medzi
žiakmi
a zamestnancami školy je zakúpený
špeciálny pulzný oxymeter typu
Masimo Radical 7 za 950 Eur, čo
vďaka
charitatívnej
zbierke
predstavuje výraznú zľavu oproti
bežnej obchodnej cene prístroja.

Objednávame pulzný oxymeter
a pripravujeme sa na jeho zaplatenie,
doručenie a odovzdanie. Tešíme sa,
že sme ho dostali s výraznou zľavou
práve preto, lebo bol objednaný cez
charitatívnu zbierku.

Odovzdanie oxymetra
primárke Perinatologického
centra FNsP Prešov dňa
20.11.2019

Otvorenie zabaleného
darčeka – oxymetra
v priestoroch
Perinoatologického centra
FNsP Prešov

Otváranie škatuľky po ukončení
dvojtýždňovej zbierky.

Ilustrácia: Diana Sabová, I.B

Chvíľa napätia po otvorení škatuľky.
Koľko sme vyzbierali? Zistili sme, že je
to suma 940 Eur!

Foto: Dana Stachurová, Adriána Sovičová, FNsP Prešov
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Oxymeter je vybalený,
pripravený pre pomoc
v starostlivosti
o novorodeniatka.
Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli
k tomu, aby tento
prístroj mohol
pomáhať
v starostlivosti
o novorodeniatka
v prešovskej
nemocnici.

Naše reflexie

Po ukončení štúdia by som chcela pracovať
v nemocnici s chorými deťmi. Prečo?

Od mala som snívala o tom,
ako sa stať pediatrickou
sestrou. Myslela som na to,
že to nebude ľahké a to je
pravda, pretože práca s
chorými deťmi je náročná.
Taktiež viem, že ma to bude
napĺňať a budem to robiť s
radosťou a láskou. Choré deti
potrebujú
zdravotnú
starostlivosť,
ale
tiež
potrebujú cítiť lásku a
istotu
v
zdravotníckom
pracovníkovi. Nie je nič
horšie ako zdravotnícky
pracovník bez citu k deťom.
Starať sa o deti ma bude
robiť šťastnou. Budem sa
snažiť, aby som každému
chorému dieťaťu čo najlepšie
pomohla. Je to môj najväčší a
najkrajší sen a pôjdem si za
tým.


Nikola Lukáčová II.B

17. november
Deň predčasne
narodených detí

Každú iskru, čo v očiach našich detí vidíme,
každú bolesť, pre ktorú sa veľmi trápime,
každú slzu, pre ktorú sa viníme.
Čo naozaj pre nás darom je,
to len málokto z vás vie.
A to keď úsmev a radosť v našich deťoch vidíme,
a aj to, ako veľmi sa snažíme.
Aby len to najlepšie mali,
aby sa nikdy nebáli,
aby len na dobré veci mysleli.
Ale keď smútok veľký príde,
a každé šťastie nás obíde.
Vtedy musíme zapáliť iskry nádeje,
nech sa náš poklad znovu usmeje.
A ak aj nie je všetko nádherné,
vtedy nám úsmev na tvári nabehne.
Lebo nie je vec, čo by sme pre svoje deti neurobili,
aby na svojej dlhej ceste životom nezablúdili.
A ani nemusíme mat doklady,
že práve ony sú naše poklady.
Tak ako zlato je veľmi vzácne,
tak táto iskra nikdy nevyhasne.
Lebo práve vy bohatými ste nás urobili,
a keď ste to ešte netušili,
celý život ste nám obrátili.
Vďaka vám je tento svet krajším.
A ja som každým dňom starším.
Ale ty budeš navždy tým malým zlatíčkom,
už keď si prvýkrát pohol malíčkom.
Už vtedy som vedel, ako ľúbim svoj malý poklad,
a dopredu na každú ránu života dal som obklad.
Preto už navždy sa len usmievaj,
na nikoho už sa viac nehnevaj.
A užívaj si tento život každý deň,
splň si každý svoj veľký sen.
Tak ako rýchlo ubehnú sviatky,
tak život je príliš krátky.
A preto každodenne vám ďakujeme,
že vás vo svojich životoch máme.


Vanesa Karabinošová, I.D
Ilustrácie: Vanessa Čubová, II.B

Zdroj: https://www.facebook.com/pokojdusi/photos/a.394788684339694/698670317284861/?type=3&theater

Barbora Popovičová, II.B
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Naše reflexie

Naše predvianočné zamyslenia o tom,
akými by sme mali byť ľuďmi v dnešnej dobe

Aký by mal
byť muž

Zdroj: https://unsplash.com/photos/QrbuLFT6ypw

Vnímanie muža v spoločnosti sa vždy menilo
a aj meniť bude. Vlastnosti, ktoré kedysi
reprezentovali muža, už dnes nemusia platiť.
Móda je nestály proces. Dnes vyzerá úplne
inak oproti včerajšku. Preto sa aj mozaika
muža stále mení. Vždy sa používajú nové
a odvážnejšie vzory na to, ako by ten obraz
muža mohol asi vyzerať. No myslím si, že
pravidlo: „V jednoduchosti je krása,“ by sa
mohlo zaviesť aj k tomuto. Kamienky, ktoré
v dnešnej dobe tvoria mozaiku muža, sú
podľa môjho názoru čudné. Dokonca by som
povedal, že sú priam poburujúce. Ak sa
pozrieme na väčšinu dnešných, či už
mladých, alebo dozrievajúcich chlapcov
a mužov, všimneme si niekoľko vecí. Chalani
a muži dnešnej doby sú otrokmi názorov
spoločnosti a toho, čo sa dnes považuje za
moderné. Koľkí z nich už nevedia, čo je to
úcta k žene, úcta k rodine či priateľom.
Niekto sa snaží zo seba spraviť niečo, čo nie
je. Robí to len preto, lebo chce zapadnúť do
kolektívu dnešnej doby. Niektorí si myslia, že
aroganciou, vulgarizmami a neúctou k iným
budú niečo viac než tí, ktorí sa na svet
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pozerajú
možno
viac
cez
lásku
a porozumenie. Ja osobne som typ človeka,
ktorý nemá rád násilie, vulgárne správanie, či
vyjadrovanie sa. Ak by niekto prišiel za mnou
a povedal mi, aby som nanovo vyskladal
mozaiku muža, neváhal by som. Myslím si, že
v dnešnom zvrhlom svete by sa obraz muža
mal vrátiť o niekoľko desaťročí dozadu. Muž
dnešnej doby by mal poznať pokoru,
zdvorilosť a úctu k ženám, deťom či
priateľom. Mal by byť odvážny v každom dni
a v každom čine. Nemal by sa vyvyšovať nad
iných, ba naopak, mal by im ísť príkladom.
Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa tá skutočná
slušnosť často už nenosí. Včerajšok už zmeniť
nemôžeme. Dnešok už plynie. Zajtrajšok je
ešte len v budúcnosti. Bol by som nesmierne
rád, keby moje slová oslovili hoci len jedného
chlapca alebo muža, pretože verím, že aj
malý nenápadný človiečik môže svojimi činmi
kúsok po kúsku, kamienok po kamienku,
skladať celý obraz muža. Dúfam, že len
k lepšiemu.


Sebastián Lukáč, I.D

Naše reflexie
Akí by mali byť ľudia? V dnešnej
dobe by si každý mal položiť práve
takúto otázku.

Ilustrácia: Bibiána Kvarteková, II.B

Aký by mal byť človek v
dnešnej dobe?
Myslím, že by sa mal slušne správať.
Nemali by sme zabúdať na to, že
od zvierat nás odlišuje hlavne naše
správanie. Je veľmi dôležité ako sa
správame. Ovplyvňuje to ľudí, ktorí sú
v našom okolí, rodinu, priateľov a
vôbec každého, kto s nami trávi nejaký
čas. Mali by sme sa naučiť pozerať sa
nielen na seba, ale aj na iných, na tých
ľudí, ktorí majú možno problémy.
Viem, že asi pred rokom v Prešove
zomreli dvaja bezdomovci. Bolo to na
Štedrý deň. Myslím, že keby sme sa
viac pozerali na svet okolo nás, tak by
bolo oveľa menej takýchto úmrtí. Viem,
že keď nám nič nechýba, tak nevidíme,
že niektorí ľudia okolo nás sa veľmi
trápia. Keď však začneme aj my mať
takéto napr. existenčné problémy,
myslím, že vtedy sa zamyslíme nad
našim správaním. Mali by sme byť
vďační za to, že žijeme v tejto dobe.
Tiež by sme si mali vážiť našu prírodu,
neodhadzovať
odpadky
a
neznečisťovať ju. Mali by sme byť
vďační jeden za druhého.


Vanesa Karabinošová, I.D

Ako sa mám správať voči svojim spolužiakom?
Ako sa mám správať k starším? Mal by som
pomáhať ľuďom v svojom okolí? Takýchto
otázok je veľa. Bohužiaľ nad nimi nerozmýšľa
mnoho ľudí. Keďže dnešná doba je veľmi
uponáhľaná a každý sa snaží venovať svojím
problémom, práci či škole, často nemáme
čas sa nad niečím takým pozastavovať. Práve
to je podľa mňa chybou. Veľakrát som
pozoroval, ako sa ľudia správali k sebe zle,
s neúctou a bez rešpektu. Každý sa to snažil
odôvodniť tým, že „dnešná doba je proste
taká“, alebo som počul, že ak budeš dobrý
k ľuďom, tak sa ťažšie uplatníš v živote. Toto
si myslím, že nie sú dostatočné argumenty na
to, aby sme sa k sebe správali zle a
nepomáhali si. Častokrát počúvam, ako ľudia
kritizujú iných, ako vyzerajú, alebo kritizujú
ich za to, čo robia. Neviem, či niekto z tých,
ktorí to robia, sa skúsil kriticky pozrieť najprv
na samého seba, až potom na druhých. Práve
dnešný človek by si mal uvedomiť, že najprv
musím začať pracovať na sebe a až potom
poukazovať na ostatných ľudí. Práve preto akí
sú ľudia k sebe zlí, ak sa nad tým zamýšľame,
my by sme mali byť tí, ktorí by to mali zmeniť
a začať najskôr u seba. Tak teda, aký by mal
byť človek v dnešnej dobe ? Podľa môjho
názoru by mal byť ústretovejší k ostatným,
mal by rešpektovať ostatných ľudí v svojom
okolí a brať ich takých, akí sú. Mal by sa snažiť
byť čestnejší a prívetivejší k ľuďom. Mal by sa
stále snažiť pomáhať svojím blížnym a mal by
sa pokúsiť vytvoriť si s každým pozitívny a
priateľský vzťah. V neposlednom rade by sa
mal snažiť usmievať a tešiť sa zo života, aj keď
to niekedy nejde ľahko a aj keď máme ťažké
dni. Bohužiaľ, ani ja nie som príkladom takého
človeka, ale snažím sa na neho aspoň trošku
podobať a na sebe pracovať, aj keď je to
niekedy naozaj ťažké a nie vždy sa mi to
podarí. Verím, že práve vám sa podarí stať sa
práve takým človekom.


Jerguš Ropovík, II.C

32

Naše reflexie

Môj pohľad
na muža
v 21. storočí

Zdroj: https://www.shutterstock.com/es/video/clip-8005981-man-walking-autumn-colored-lane-forest

Muž a žena. Dve rozdielne
pohlavia. Často chápané ako
protiklad. Za posledných sto rokov
sa udiala obrovská zmena
v postavení muža. Od takého
rytiera, ochrancu žien, vojaka sa
muž
postupne
prepracoval
k
osamotenému
mužovi.
V dnešnej dobe sú čoraz viac
muži zobrazovaní ako rovnocenní
partneri emancipovaných žien.
Možno za to všetko môže to, že
veľa otcov odchádzalo za prácou
preč od rodiny, a preto generácia
ich synov má neprítomného,
alebo úplne chýbajúceho otca.
Celé dejiny ľudstva sa z chlapca
stával muž nejakým procesom.
Inak povedané, treba ho to naučiť,
čo ale vôbec nie je jednoduché.
Muž by mál zvládnuť aspoň tieto
predpoklady, aby spĺňal úlohu
muža v 21. storočí. My muži
musíme vedieť niesť aj kríž. Ak to
nevieme, strávime svoj život tým,
že sa problémom budeme
vyhýbať, čo znamená, že ich budú
musieť vyriešiť ženy. Tiež musíme
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Pochopiť, že svet, v ktorom
sme, nie je svet neobmedzeného
pokroku, v skutočnosti je aj
obmedzený. Ako veriaci človek
verím v to, že mu vládne Boh.
Musíme si priznať, že sme niekedy
bezmocní. Naša úloha mužov je
napriek tomu načúvať, byť
slušnými a vzdávať úctu, nie
kalkulovať a súdiť. Iniciácia
v mužskom vnímaní je potom
schopnosť tieto veci žiť. Je to
schopnosť realizovať svoje vzťahy
tak, aby sme robili tých, ktorí sú
nám mužom zverení, šťastnými.
Muž má byť silný a smelý
ochranca a žena má byť milá
a nežná. Kedysi to takto bolo.
Dnes sa veľa mužov „zoženštilo“
a začali robiť prácu žien. Pohľad na
mužské telo určite nevyvolá
v človeku ten istý pocit ako pohľad
na ženu. Je to preto, že pre muža
je
často
telesná
stránka
dôležitejšia ako pre ženu. Žena
hľadí viac do vnútra. Medzi
mužom a ženou je rozdiel. Podľa
mňa by sa títo dvaja mali dopĺňať.

Muž potrebuje niekoho, kto ho
uzemni, zjemni jeho búrlivosť
a zároveň mu poskytne takú
neviditeľnú oporu a podporu.
Odlišné je aj postavenie muža
a ženy v rodine. Matka je tá, ktorá
vie uspokojiť základne potreby
a otec je ten „hravý“
a jeho
najdôležitejšou úlohou je autorita.
Rozličné sú aj úlohy muža a ženy
vo vzťahu. Muž potrebuje viac
telesného kontaktu. Ženy si vo
vzťahu potrpia skôr na nežnosti,
potrebujú cítiť, že ich partner má
o nich stále záujem a nežnosťou aj
najlepšie vyjadria svoje city. Citová
stránka u mužov je tiež odlišná
ako u žien. Muži plačú menej,
nepotrebujú často počuť, že ich
niekto miluje, alebo že im na
niekom
záleží.
So
svojimi
problémami
sa
zväčša
vysporiadajú sami, rovnako ako so
svojimi radosťami. Muž a žena sú
proste odlišní a túto skutočnosť
nemožno poprieť.


Martin Ziemba, IV.C

Naše reflexie

DÔSTOJNOSŤ
ŽENY
Aká by mala byť podľa
môjho vnímania
dôstojnosť ženy?

Zdroj: https://www.megaknihy.sk/spolocenske/289841-hippokratova-prisaha.html?

Malý príbeh o mojej
skúsenosti s ľudskosťou
Bolo to ako každý piatok cez prázdniny. Nastal podvečer a ja som oznámila
rodičom, že idem von. Medzi tým som sa stihla s nimi pohádať a veľmi
naštvaná som išla ku kamarátke. Išla som tak, ako vždy – so slúchadlami v
ušiach. Premýšľala som o nedôležitých veciach a periférne som zazrela, že
niekto na mňa máva. Ako som sa otočila, počula som jednu babičku z našej
ulice, že mi niečo hovorí. Ja som bola ešte stále bez nálady. Napriek tomu
som sa k nej prihovorila, keď som dávala slúchadlá von z uší. Opýtala som
sa jej, čo potrebuje. Ona mi povedala, aby som zavolala jej dcéru, ktorá
býva na druhej strane ulice. Neochotne som potom prišla k domu jej dcéry
a povedala jej, že ju volá mamka. Ona ostala vystrašená, čo sa stalo. Ja
som si vtedy z toho ešte nič nerobila a išla som ku kamarátke. Ako som to
mala v pláne, prišla som domov a zistila som, že prišla po tú babičku
záchranná služba. Ako ju prevážali do nemocnice, tak začala ďakovať
dcére za všetko a povedala jej, že to poďakovanie má povedať aj mne.
Ďakovala, že som k nej prišla, lebo si uvedomoval, že keby som k nej
nebola zavolala jej dcéru, bez nej by ju našli až ráno mŕtvu. Takto som jej
aspoň ja zavolala pomoc. Nezistila som, čo jej bolo, ale viem, že keď prišla
záchranná služba, tak jej poskytli pomoc, lebo jej postupne začalo byť
veľmi zle. Je to smutné, lebo aj tak asi o dní v nemocnici zomrela. Vždy bola
veľmi čiperná. Ale aj keď som jej zavolala pomoc, teda pomoc jej dcéry,
trápi ma, že som to robila s nechuťou a zlosťou, že zase niečo niekto
po mne chce. Preto budeme k sebe ohľaduplní a milí...


Klára Adamová, I.A

Dôstojnosť, už ste si niekedy dali
do vyhľadávača význam tohto slova?
Už ani nemusíte. Dôstojnosť má
rôzne významy. Môžeme sa pozerať
na vzhľad, charakter, vlastnosti,
správanie a rôzne iné pohľady. Aká
je dôstojnosť ženy v dnešnej dobe?
Čo všetko ju ohrozuje, alebo
poškodzuje? Žena – zamerajme sa
na MAMU. Dnes si mama niekedy
nestíha nájsť dostatok času na
svojho manžela, dieťa, alebo svoju
vzdialenú rodinu. Mama má dnes
viac rolí, to znamená, že je napríklad
aj manželka, dcéra, kamarátka či
suseda. Čo sa deje v dnešnom svete?
MANŽELKA: v dnešnom svete sa už
manželský vzťah, žiaľ, neberie tak
vážne ako kedysi. Napríklad
v
minulosti staršia generácia
v manželskom zväzku vydržala
v zdraví aj v chorobe niekedy aj 50 –
60 rokov. Spomeňme aj neveru
narúšajúcu dôstojnosť ženy. Príčinou
nevery môže byť u ženy napr. jej
vyzývavé oblečenie, minisukne,
prehnané šperky pripomínajúce
obojok, prehnané maľovanie sa.
Niekedy sa za neverných považovali
hlavne muži, dnes už to je
diskutabilné. PRIATEĽKA: pravé
priateľstvo a dôstojnosť v priateľstve
by mali byť založené na vzájomnom
porozumení, dôvere a rešpekte.
Dnes sú niektoré
„priateľstvá“
založené na klamstvách, klebetách a
zneužívaní jeden druhého. Toto
všetko poškodzuje dôstojnosť ženy.


Vanesa Karabinošová, I.D
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Naše reflexie

Môj pohľad na dôstojnosť ženy
v dnešnej dobe

Ako vnímam to, ako terajšie
obliekanie žien ochraňuje,
alebo porušuje ženskú
dôstojnosť.
Zdroj: http://agika.szm.com/Jesen.htm

Dostala som raz otázku, či mi
neprekáža v dnešnej dobe
vyčnievať so svojím štýlom a
neprispôsobovaním sa dnešnej
dobe s odevom, ako sú šortky,
tielka alebo minisukne na
verejnosti. Odpovedala som, že
neprekáža
mi
to
vôbec.
Preukazujem
takto
svoju
dôstojnosť voči druhým a
vystupujem ako dievča, ktoré so
spoločnosťou,
v
ktorej
sa
nachádza, rozpoznáva aj vhodné
oblečenie. Neviem, možno z
môjho hľadiska, keď idem na
kúpalisko, nevezmem si šaty ako
na svadbu a ani rifle s blúzkou,
preto sa zamýšľam, prečo
vystupovať na verejnosti v meste,
v šortkách. Kde je vhodné ukázať,
že som žena, ktorá má takú
dôstojnosť ako dospelá žena?
Myslím, že je to o strachu, či ma
prijme verejnosť, ak mám vlastný
štýl. Raz mi povedal jeden múdry
filozof, že mám veriť tomu, že
psychologická stránka človeka
vníma vonkajšok všetkého na 70%
a hlavne výzor človeka. Ako sa
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napr. hovorí, bez okuliarov si
klasický človek, no s okuliarmi si
vyštudovaný človek, ktorý vie
všetko, pri tom to vôbec nemusí
byť pravda. Majme my ženy svoju
dôstojnosť a vystupujme so svojou
hrdosťou a aj odev prispôsobujme
spoločnosti, kde sa práve
nachádzame. Ani vám nie je
príjemné,
keď
prídete
na
vyšetrenie a sestrička by bola
v mikine, ktorá zapácha od cigariet
a doktor by mal na sebe roztrhané
rifle, v ktorých došiel do práce a
ešte by vám povedal, že včera
v tom vyšetroval pacienta s
hepatitídou C. Nepreukazovali by
tak svoju dôstojnosť. Nemusíme
mať tituly, ani byť vo všetkom
výborní. Chceme, aby ľudia na
verejnosti nefotili a nedávali na
stránky naše fotky, ako sme sa
prispôsobili
odevom
do
spoločnosti. Preto si myslím, že
v dnešnej dobe treba rozpoznávať
aj štýl tak, aby sme sa hlavne páčili
samým sebe a tak okoliu a nie
prispôsobovať si šatník, len aby
sme zapadli, ale vôbec to

nepristane mojej postave .
Neverili by ste, ako sú na toto
hákliví Balkánci. Zdravý a domáci
Balkánec vám povie, že ho ohúri
dievča, ktoré má šatník primeraný
aj dnešnej dobe, ale má aj hranice
a kultúru a vie si preukázať svoju
ženskosť a dôstojnosť, ktorú nesie
od narodenia už len tým, že je ako
jemná perla a rodí sa s krásnym
titulom na tomto svete a to je titul
ŽENA. Titul nie je to, že chlapci sa
otáčajú za nami iba vtedy, ak sme
až príliš vyzývavo oblečené a ich
myšlienky sú opodstatnené a
smerujúce na jedno. My ženy sme
také hebké a citmi obdarené, že
túžime po polovičke, ktorá sa
neobráti a nepovie si: „Hm, aká si
mi pekná!“ a má vás na jednu a tú
istú vec, kedy sa im zachce.
Túžime po polovičke, kde
intímnosť bude medzi jedným a
druhým, kde túžba viac sa
spoznávať akoukoľvek formou je
spoznávať
toho
človeka
odhaľovaním tajných a prekrytých
vecí, ktoré nie sú dané celej
spoločnosti, ale iba tomu, ktorý

Naše reflexie
najprv vidí náš úsmev, vlasy, oči,
správanie,
pekné
štýlové
obliekanie, ale aj s hranicami a
spoločnosti primerané. Verím, že
dnešná ženská komunita si
nevšimne chlapca, ktorý bude v
trenírkach a v tielku chodiť na
verejnosti, kde sa mu v duchu
väčšina ľudí vysmeje a ešte si ho aj
odfotí a dá to s komentárom na
sociálnu sieť s tým, že tam napíše:
„To čo je toto...?“ a dá milión
smajlíkov a smeje sa na chybe
druhého. Presne takto to vyzerá
na druhej strane, keď normálny
chlapec, ktorý vás vidí v inom
svetle a má túžbu vás spoznať,
keď prechádzate mestom. Naša
kultúra sa mení na nemenovanú a
pre mňa nikdy nepochopiteľnú
spoločnosť, kde miešame odev
vhodný iba na kúpalisko s
odevom, ktorý je vhodný na
verejnosti. Mení sa na spoločnosť,
kde okolo vás prechádzajú stovky
ľudí,
lekári,
inžinieri,

podnikatelia..., ale možno veľa
ľudí nepochopí, prečo šortky s
tielkom nepasujú k dôstojnosti
ženy ako odev vhodný do mesta
na verejnosti. Tak ako vás neohúri
chlapec, ktorý prechádza mestom
v trenírkach a vidno mu polovicu
sedacieho svalu a vám je až
nepríjemne na to pozrieť, tak
jemu je tak v duchu do smiechu,
keď sa pokombinujú veci, ktoré sú
z hľadiska dôstojnosti vhodné iba
na kúpalisko. Z môjho hľadiska je
ženské telo a dôstojnosť ženy ako
Kinder vajíčko. Nádherný a lákavý
obal, ktorý túžite dať dole a
ochutnať tú skvelú čokoládku,
ktorá je sladká a bezchybná, ale
stále vás ťahá nazrieť do vnútra,
čo je to za prekvapenie. Musíte
prelomiť a ochutnať čokoládu, aby
ste našli darček. Je to pre vás
tajomné a zároveň nedočkavé,
kedy nazriete na hračku. Obal z
hračky bez čokolády vás nezaujme
tak, ako keď je to celé dokonalé

zabalené. Tu si môžeme dávať len
jednu otázku. Kinder vajíčko celé
nerozbalené, ktoré viete, že je
celé vaše a nikto z neho
neochutnal ani nepomyslel, ako
chutí, alebo otvorené, kde vidíte,
aká tam je hračka a čokoláda už
je zjedená. Tak isto to je s našou
dôstojnosťou. Ak sa zamyslíme
funguje to podobne ako Kinder
vajíčko. Žiadne umelé čokoládové,
ale sme značkou. Ani jedno Kinder
vajíčko nie je falzifikát, ale každé
jedno chutí dokonale. ŽENA nesie
v sebe ženskú dôstojnosť a titul,
ktorý je vzácny na tomto svete.
Mala by sa snažiť o to, aby nikto
nemohol povedať, že vyzerá, ako
keby sa zabudla obliecť. Buďme
tie tajomné a dôstojné, ktoré
budú slušné, no zároveň budeme
mať ukryté v sebe city, ktoré
vieme precítiť pri tej správnej
osobe.


Martina Lipáková, IV.E

25. november

Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách
Ženská dôstojnosť
Táto problematika je teraz podľa mňa málo spomínaná, alebo málo vnímaná
ako jeden z problémov ľudstva. Ženy sú často považované za krehkejšie
a slabšie. Je veľmi veľa prípadov, kedy je porušovaná ženská dôstojnosť.
Najčastejšie je porušovaná tak, že je na ženách páchaná nejaká forma násilia.
Ja osobne si síce rada pozriem nejaký ten zápas MMA, ale neznesiem, ak
niekto zámerne ubližuje slabšiemu a mladšiemu. Je to podľa mňa úplne mimo.
To najnecitlivejšie, čo môže niekto urobiť, je to, ak udrie ženu alebo dieťa.
Týmto neukáže, aký je silný, ale aký je v skutočnosti psychicky slabý
a nedospelý. Úzko s týmto súvisí aj znásilňovanie žien. Večne nepochopenými
pre mňa ostanú tí, ktorí sa niečoho takého na žene dopustia. Muž má ženu
chrániť, nie znevažovať a zahanbovať. Ak si tiež vezmem, ako sú vnímané ženy
v niektorých krajinách… Ja si takýto život neviem predstaviť. Mali by sme si
stále uvedomovať, že sme si všetci rovni, bez ohľadu na pohlavie či ďalšie
faktory. Napriek tomu všetkému si však myslím, že v súčasnosti je to v postoji
k ženám oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. Niekedy ženy nemali
rešpektované ani základne ľudské práva, na ktoré sme dnes zvyknutí.
Zdroj: https://flog.pravda.sk/-fotky.flog?foto=479596



Kristína Rabatinová, I.D
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Naše reflexie

Moje vnímanie dôstojnosti ženy v 21. storočí
Dnešný svet. V minulosti bol iný,
ako je dnes, a tiež nevieme, čo
prinesie v budúcnosti. Dáva nám
veľa dobrého, ale tiež aj zlého,
hoci
si
častokrát
ani
neuvedomíme, čo je zlé. Dnešná
spoločnosť sa vyznačuje tým, že
nám ponúka mnoho možností ako
zaobchádzať
s
našimi
životmi. Nevieme rozlišovať, čo je
dobré a čo už nie. Veľakrát to ani
nie je naša chyba. Sme
zmanipulovaní tým, čo nám
predostrú v médiách, plagátoch,
časopisoch aj v televízii. Podsúvajú
nám to, čo oni chcú, aby ich
názory vládli svetu. No kto sa
zamyslí, či je to tak naozaj
správne? Mladí ľudia slepo a
naivne dôverujú, všetkému, čo
počujú alebo vidia, a akosi
nestíhajú triediť informácie a veria
takmer
všetkému.
Obeťou
dnešnej doby sú všetci mladí, a to
hlavne ženy. Častokrát sa
stretneme s tým, že je porušená
dôstojnosť a morálnosť ženy. Rola
ženy nie je jednoduchá. My
dievčatá sa chceme páčiť okoliu,
chceme sa cítiť krásne a byť pre
ostatných zaujímavé. No niektoré
dievčatá nevedia, ako to majú
dosiahnuť a robia veci, ktoré
podľa mňa vôbec nesvedčia dáme.
Preto vidíme veľké výstrihy alebo
polonahé fotky na sociálnych
sieťach. Myslia si, že toto je
správny spôsob, ako na seba
strhnúť pozornosť a prezentovať
sa svetu. Sú presvedčené, že toto
je dôležité pre ich popularitu a že
vďaka tomu ich ľudia budú
obdivovať. Vidia rovnako sa
prezentujúce ženy na plagátoch
alebo v časopisoch. Presne kvôli
tomu si myslia, že nekonajú zle.
Jedným argumentom je, že dnes
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Zdroj: https://www.pinterest.co.uk/pin/
52213676909776558/

je predsa 21.
storočie,
„odpálkujú“ každého. Média
dávajú pocit, že môžem všetko, čo
len chcem a nikto mi nemôže nič
hovoriť, lebo je to môj život. Sú tu
ale aj isté hranice slušnosti
a morálnosti, ktoré niektoré ženy
nepoznajú, nechcú poznať, alebo
to jednoducho ignorujú. Sú však aj
prípady, kedy sa porušuje ženská
dôstojnosť, žena to nevie
ovplyvniť, a to hlavne v niektorých
krajinách, kde ženy majú veľmi
podradné postavenie. My ženy
žijúce na Slovensku našťastie
máme rôzne možnosti pôsobiť
v spoločnosti
a
nie
sme
obmedzované. V minulosti ženy
poznali a oveľa viacej si
uvedomovali svoju hodnotu a tiež
hodnotu morálky i slušnosti. Svoje
telo si vážili a chápali ako istý
chrám, ktorý nemohol hocikto len
tak vidieť. Vážili si samé seba.
Vedeli lepšie rozlíšiť, čo je správne
a primerané. Vedeli, že nie je
najpodstatnejšie telo, ale hlavne
duša a energia,
ktorú vysielali
svetu, tiež srdce, ktoré vie dať
lásku a skutky a činy. To bolo to,
čo tvorilo obraz ženy. Dnes však
médiá robia presný opak. Snažia
sa nahovoriť, že telo a výzor je to,

najdôležitejšie a že odhaliť svoje
telo pred všetkými nie je nič zlé,
„veď sa netreba za nič hanbiť“.
Týmto ničia práve tú ženskú
dôstojnosť, ktorú by si mala žena
vybudovať a zachovať si ju. Aj
preto je dnes omnoho viac
problémov,
a
to
hlavne
psychických, ktoré trápia ženy.
Pozrú sa do zrkadla vo svojej izbe
a vidia sa tučné, škaredé a
nehodné lásky. Z tohto potom
vzniká anorexia, bulímia a mnohé
iné poruchy. Za tým všetkým je
veľmi nízke sebavedomie dievčat,
pretože táto doba na nich kladie
príliš veľké nároky a požiadavky
založené na výzore. Majú pocit, že
musia byť dokonalé ako tie
modelky na Instagrame a nevedia
sa im vyrovnať. Zabúda sa na to,
že každá jedna žena je originál a je
krásna presne taká, aká je a
nepotrebuje byť k tomu polonahá
a vyvesená kdesi na sociálnej sieti.
Jej krása pramení z jej vnútra, lebo
pravá krása pramení z dobrého
srdca a čistej duše a zo snahy byť
človekom, ktorý sa snaží dať
okoliu zo seba to najlepšie. Je
dobré vedieť, že obliecť sa pekne
a vyzerať pekne sa dá aj bez toho,
aby sme boli poodhaľované.
Nestrácajme svoju dôstojnosť.
Začnime každá od seba. Pýtajme
sa samé seba, ako na tom sme.
Ako prezentujem seba ako ženu?
Obliekam sa slušne? Dôstojne?
Správam
sa
morálne?
Po
zodpovedaní týchto otázok sa
začnime snažiť o to, aby naša
ženská dôstojnosť neupadala, ale
naopak prekvitala a rástla. Áno, aj
v 21. storočí môžu byť ženy
slušné, morálne a dôstojné.


Martina Dreveňáková, IV.C

Naše reflexie

Moja babka, okrem toho, že ju úprimne
ľúbim, je mojím veľkým vzorom. Je mi aj
veľkou oporou, ktorú si nesmierne vážim.
Ak mám s niečím problém, môžem sa na ňu
obrátiť bez toho, aby mi povedala: „Neskôr,
nemám čas!“, „Nezaujíma ma to!“, „Dnes
nie!" Hneď si ma vypočuje. Keď k nej
prídem, vždy ma ponúkne niečím sladkým
či slaným a v svojej malej komôrke má dosť
sladkosti na to, aby si otvorila malý stánok
s cukrovinkami. I keď som už veľká a
nehrávam sa s bábikami, stále ma
rozmaznáva, ale babky sú raz také a tak to
má byť. Mám veľmi rada, keď mi rozpráva
jej nádherným a láskavým hlasom, ako sa
kedysi žilo a kto je na starých,
čiernobielych,
časom
vyblednutých
fotkách, keď ešte ani moji rodičia neboli
na svete. Obdivujem aj jej ochotu,
srdečnosť, milé slovo, pohladenie po líci,
vrúcne objatie, jej božtek a tiež jej krásny
úsmev, na ktorý sa nezabúda. Niekedy je aj
trochu tvrdohlavá a nedá si pomôcť so
záhradkou len preto, že nechce, aby sme sa
poranili. Obdivuhodný je ten čas, ktorý nám
venovala a stále venuje, všetka jej obeta, to
veľké množstvo času, ktoré s nami strávila.
Za všetko Ti úprimne z celého srdiečka
ĎAKUJEM a ľúbim Ťa.


Andrea Štefančíková, II.A

Zdroj: https://melina.sk/blog/preco-zazit-jesen-netradicne/

Čo obdivujem na svojej babičke
Na mojej babke mám
najradšej to, aká je chápavá a
ústretová. Môžem sa jej
pokojne vyžalovať a viem, že
to
nepovie
nikomu.
Obdivujem na nej to, aká je
štedrá. Vždy, keď prídem ku
nej, naloží mi veľa jedla, a keď
mi dá vykonať nejakú prácu,
dá mi za to aj malú odmenu.
Je pracovitá. Keď treba urobiť
niečo okolo jej domu, nečaká
na nikoho, aby to spravil za
ňu, ale chce to urobiť sama.
Obdivujem na nej aj to, ako
skoro ráno bez problémov
vstane. Mám ju rada.


Daniela Nižniková, II.A

Na svojej babke obdivujem
jej láskavosť, s ktorou
prijíma všetky svoje deti a
vnúčatá. Jej pracovitosť,
ktorou nám pomáha, aj
keď už nie je najmladšia.
Obdivujem jej kuchárske
znalosti. Nie je nič
chutnejšie ako jedlá a
koláče od babky. Chcela by
som byť ako ona. Byť taká
dobrosrdečná, úprimná,
šikovná...
Je
veľa
vlastností, ktoré na nej
obdivujem. Som šťastná,
že mám babku, akú mám,
a mám ju veľmi rada.


Veronika Olejárová, II.A
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Naše reflexie

Čo obdivujem
na svojej
starej mame?
„Ó, vitaj!“ Toto sú prvé slová,
ktoré počujem, keď prídem
k svojej starej mame. Vždy ma
víta s otvorenou náručou. Keď
trávim chvíle so starou mamou,
čas okolo mňa akoby sa zrazu
zastavil. Je to čas, kedy
nemyslím na nič. Nič ma v tej
chvíli netrápi. Keď sa pozriem
na moju starú mamu, vidím
silnú ženu. Vidím ženu, ktorá
pre mňa znamená veľmi veľa, aj
keď to možno nevie. V mojej
starej mame vidím obrovský
vzor. Je to vzor pracovitosti,
pokory, lásky a pomoci všade
tam, kde sa dá pomôcť. Stará
mama má obrovské srdce.
Práve v ňom ukrýva každého
jedného člena našej rodiny. Aj
keď je naša rodina pomerne

veľká, stále by ste v nej ešte
našli miesto. Stará mama je
mojou veľkou podporou vo
všetkom, čo robím. Keď sa tak
teraz nad tým zamýšľam, ešte
som
sa
jej
asi
nikdy
nepoďakoval za to, čo pre mňa
každý deň robí. Ďakujem starej
mame za jej pracovitosť
v záhrade. Azda by ešte nebol
deň, ktorý by nestrávila
v záhrade. Aj keď ju niečo bolí,
alebo ťaží, vždy sa stará o to,
aby nám z jej záhrady nič
nechýbalo. Ďakujem jej za to, že
sa o mňa i celú našu rodinu tak
úžasne stará. Ďakujem jej za jej
slová, povzbudenia či hrejivé
objatia, ktoré mi vždy zlepšia
deň. Ďakujem starej mame aj za
to, že sa za mňa každý deň
modlí. Ďakujem jej za každé
jedno Zdravas Mária, ktoré za
mňa obetovala. Ďakujem jej za
jej starostlivosť vždy, keď ma
navštívi
nejaká
choroba.
Ďakujem jej za to, že ma

naučila, čo je v živote dôležité.
Čo vlastne obdivujem na svojej
starej mame? Veľa vecí.
Obdivujem na nej to, že je vždy
ku
každému
milá
a len
málokedy sa vie nahnevať.
Obdivujem na nej to, ako na
všetkom vie nájsť niečo pekné.
Obdivujem aj jej ruky, ktoré aj
napriek tomu, ako ťažko museli
pracovať a koľko mozoľov na
sebe nesú, stále vedia tak
jemne pohladiť. Obdivujem na
nej to, že vždy vie nájsť tie
správne slová, ktoré príjemne
hrejú. Hoci so svojou starou
mamou netrávim toľko času,
koľko by som chcel, aj tak viem,
že je tu stále pre mňa. Viem, že
ma vždy vypočuje a povzbudí, aj
keby som jej na dvere zaklopal
hoci aj o polnoci. Ďakujem za
oboch mojich starých rodičov.
Som vďačný, že mám tak
nádherný vzor muža a ženy.


Sebastián Lukáč, I.D

Máme za
sebou
októbermesiac
úcty
k starším...

Zdroj: https://blog.postoj.sk/47542/jesen-v-nasom-zivote
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Naše reflexie

Čo obdivujem
na svojom
starom otcovi

Jedna jednoduchá otázka, na
ktorú by každý z nás odpovedal
rôznym spôsobom. Starý otec.
Človek, ktorý má už niečo za
sebou. Človek, v ktorom vidím
obrovskú pokoru, silu, ale
hlavne ochotu pomáhať všade
tam, kde môže pomôcť. Hoci
som vo veľmi mladom veku, aj
ja som už na vlastnej koži
pocítil bolesť z nejedného
pádu. Tak sa pýtam: ,,Koľko
pádov už zažil môj starý otec?“
Nespočetne veľa. Aj napriek
tomu sa opäť dokázal postaviť.
Dokázal vždy vstať a ísť ďalej, aj
napriek tomu, že vedel, že toto
nie je posledná prekážka, ktorú
si život pre neho prichystal.
Vždy v sebe našiel silu ako
kráčať ďalej. Zároveň sa aj
napriek
prekážkam
vždy
dokáže usmiať. Keď ho niečo
trápi, vždy si nájde chvíľku, aby
mi daroval svoj úsmev. Je to
úsmev, ktorý vo mne vyvoláva
pocit šťastia, ale hlavne
bezpečia. Ak ma niečo trápi, či
nenechá spať, spomeniem si
na úsmev môjho starého otca.
Na to, ako vždy vie, čo mi má
povedať, aby mi zlepšil deň. Na
starom
otcovi
taktiež
obdivujem jeho tvár. Je to tvár,
ktorá oplýva hlbokým a
zádumčivým pohľadom, ktorý
je vždy iný. Raz je jeho pohľad
číry ako horská voda. Inokedy
je zahalený rúškom tajomstva.
Nikdy nie je nenávistný.
V očiach môjho starého otca
som nikdy nevidel nenávisť či
zlobu. Aj keď niekedy dokáže
kričať, v jeho pohľade je stále
vidieť lásku a pokoj. Keď
som raz sedel s mojím

starým otcom na hojdačke,
všimol som si dlane jeho rúk.
Jeho ruky sú podpísané ťažkou
prácou. Na jeho rukách je
nejeden mozoľ či jazva od
namáhavej práce v lese, aj od
práce doma či na poli. Sú to
mozole od práce, vďaka ktorej
máme dnes domov. Som
vďačný dokonca aj za každý
pád môjho starého otca, lebo
vďaka každému pádu prišlo
nové
postavenie
sa
a
načerpanie síl a to mi ukázalo,
že život, ktorý sme dostali
do daru, nesmie ostať ležať
na prašnej zemi. Vďaka pádom
môjho starého otca vidím, že
každý nový pád prináša aj
niečo nádherné, ak sa viem
postaviť a ísť ďalej. Ďakujem za
tvár môjho starého otca. Je to
tvár, vďaka ktorej viem, že
každá
vráska
či
iná
nedokonalosť nie je hanba, ale
ukážka toho, že človek zreje a
stáva sa zo dňa na deň lepším
a múdrejším. Ďakujem za oči
môjho starého otca. Sú to oči,
vďaka ktorým viem, že človeka
nerobí človekom značkové
oblečenie alebo drahé doplnky.
Človeka robí osobnosťou jeho
vnútro, ktoré spoznáš aj cez
jeho oči. Ďakujem za mozole
môjho starého otca. Jeho
mozole mi ukazujú, že práca
nie je príťaž ale dar, ktorý
nemá každý. Viem, že nie
každý má svojho starého otca.
Preto si nesmierne vážim tento
vzácny dar. Je to dar, ktorý je
vzácnejší než všetky perly
tohto sveta.


Sebastián Lukáč, I.D

Zdroj: https://www.canva.com/photos/search/caption/

40

Naše reflexie

Aké to je, ak sme
pacientmi my alebo naši
blízki?

Ilustrácia: Diana Gedrová, I.A
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Naše reflexie

Vrátila som sa do školy po operácii srdca
Moje vnímanie zdravotníctva po tejto skúsenosti

Ilustrácia: Stanislava Šarossyová, I.D

Pred operáciou som na
zdravotníctvo, nemocnice a jej
personál nemala vôbec žiadny
konkrétny názor a vlastne ani
prehľad, ako to v nemocniciach
chodí a vyzerá. Keďže som
zubný asistent, bola som
v ambulanciách a to sa takmer
vôbec nepodobá nemocnici.
V prvom rade, prešla som
si
rôznymi
oddeleniami
a nemocnicami v
rôznych
mestách, ako sú Bratislava,
Trnava, Košice a Prešov. Poviem
vám, každá z týchto nemocníc
bola
skoro
úplne
iná.
V Bratislave ma fascinovalo, ako
krásne
bola
nemocnica
navrhnutá. Bolo to detské
oddelenie
a všade
boli
nádherné
maľby,
hračky,
rozprávky,
figuríny
v živej
veľkosti. Na podlahe boli
namaľované farebné stonožky,
ktoré zároveň slúžili ako
cestičky k určitému oddeleniu
alebo vyšetreniu. Všetko sa

to zdalo ako v nejakom
zábavnom parku. Bolo skvelé
vidieť, ako sa snažia deťom
spríjemniť
pobyty
v
nemocniciach takouto formou.
Doktori a sestričky mali farebné
rozprávkové uniformy a po
nemocnici chodili dobrovoľníci,
ktorí vždy priniesli množstvo
hier a snažili sa deti zabaviť
počas dlhých chvíľ. Okrem
týchto ľudí tam raz za čas
dobehlo pár klaunov, ktorí
prinášali do nemocničných izieb
množstvo trikov, vtipov a scén
a vďaka nim sa celá nemocnica
zaplnila detským smiechom
a radosťou.
Sestry nosili
oblečené tričká superhrdinov,
pretože nimi aj vážne sú.
Prístup personálu bol naozaj
ako z filmu. Mne osobne sa
každá hospitalizácia tam zdala
ako pár príjemných dní voľna.
Nevidela som tam žiadne
navonok vystrašené dieťa.
Príjemne ma to prekvapilo. Po
preložení

preložení z Bratislavy ma sestry
a doktori naďalej kontaktovali
a zaujímali sa, ako sa mám
a ako sa mi darí. Títo ľudia robili
svoju prácu tak, ako sa má!
Od srdca. V Trnave som strávila
síce len dva dni, ale nelíšila sa
veľmi od Bratislavy. Nemocnica
bola tiež šikovne vymyslená
a príjemná a prístup personálu
bol rovnaký. Časom, keď som
už
dosiahla
osemnáste
narodeniny,
presunuli ma
z detského
oddelenia
na
oddelenie pre dospelých. Po
troch rokoch v bratislavskej
nemocnici som bola presunutá
do
Košíc.
Prvý
kontakt
s lekárom bol, dajmetomu,
zvládnuteľný. Keďže som na
kardiológií bola ako jediná
osoba, ktorá mala menej ako 40
rokov, necítila som sa tam
najlepšie. Na nemocnicu bez
obrázkov, farby a „života“ by
som si zvykla, ale prístup
lekárov sa tiež akosi zmenil.
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Naše reflexie
Na jednom lekárovi bolo
zreteľne vidieť, ako otrávený
bol z tejto práce. Možno ho
vyčerpávala práca so staršími
ľuďmi. Predsa len im treba
informácie väčšinou opakovať
a mať s nimi väčšiu trpezlivosť,
no aj tak si myslím, že práca
lekára
vyžaduje
osobu
s trpezlivosťou a empatiou. Pri
každej kontrole sa mi tlačili slzy
do očí, pretože mi zvýšeným
hlasom rozprával o veciach,
ktorým som poriadne ani
nerozumela.
Po
všetkých
kontrolách a vyšetreniach ma
konečne odporúčal na operáciu
srdca a posunul ma iným
lekárom Čakala ma operácia
srdca. Pred operáciou a po nej
som okolo seba mala sestry a
lekárov, ktorí boli veľmi milí.
Stále mi všetky poskytnuté
informácie vysvetlili a dbali na
to, aby som sa cítila dobre.
Nakoniec to nebolo také
strašné, ako som čakala. Dni,
hodiny a minúty v nemocnici
síce idú minimálne desaťkrát
pomalšie, ale nie je to tam tak
hrozné. Starší ľudia okolo mňa
sa neustále sťažovali na všetko,
čo im práve napadlo. Aj napriek
tomu, že niektorí pacienti boli
naozaj „otravní“ a preháňali,
tak sa im sestry snažili vždy
vyhovieť. Veľmi som obdivovala
trpezlivosť a prístup personálu
k týmto
pacientom.
Pri
prepúšťaní z nemocnice mi
jedna zo sestier vysvetľovala
moju situáciu, môj zdravotný
stav,
prevenciu,
rôzne
opatrenia, ktoré mám vykonať
a všetko potrebné, čo som
potrebovala vedieť. Z izby ma
nepustila, kým si nebola istá, že
všetkému dobre rozumiem a že
si všetko potrebné pamätám.
Pri druhej operácií v Košiciach
som po pár dňoch bola
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prevezená do Prešova, do
nového monobloku, kde si ma
zobralo na starosť pár lekárov.
Poviem vám, na lekárov mám
naozaj šťastie (ak nepočítam
toho jedného). Títo ľudia si vzali
môj zdravotný záznam a denne
rozmýšľali nad možnosťami
liečby a kombináciami liekov
tak, aby to bolo čo najlepšie pre
mňa a môj zdravotný stav.
Každý deň ma navštevovali
s úsmevom a otázkou, ako mi
dnes je. Po pár dňoch
hospitalizácie a vyšetrení sa na
všetkom dohodli a našli vhodné
riešenie. Mimochodom, kým
som bola hospitalizovaná v
Prešove,
navštevovali
ma
maséri z našej školy. Bolo
zaujímavé
byť
pacientom
mojich
spolužiakov,
ale
uvedomila som si, že v našej
škole vyrastajú vážne dobrí
budúci zdravotníci. Prístup ku
pacientom, a nehovorím teraz
len o prístupe ku mne ale
všeobecne
ku
všetkým
pacientom, ktorých masírovali,
bol
skvelý.
Boli
naozaj
empatickí, milí a zhovorčiví, čo
sa
ľuďom,
ktorí
ležia
v nemocnici páčilo, keďže sa
tam
s
nikým
veľmi
nepozhovárajú, ak nepočítam
chvíľkové návštevy rodiny.
Každopádne si myslím, že naša
škola učí skvelých budúcich
zdravotníkov, ktorí budú ľuďom
pomáhať
s
ochotou
a
trpezlivosťou. Tak, ako by to
malo vyzerať všade.


Sarah Mikulová, IV.E

Ilustrácia: Dominika Miňová, II.A

Bola som dva týždne
v bezvedomí.
Čo ma to naučilo?
Bol to deň, ako každý iný. 13. január
2018. Prišla na rad moja ďalšia
štafeta v lyžovaní. Začalo to dobre.
Prvé dva preteky som vyhrala, no
čakali ma ešte ďalšie tri. Keď som sa
už pripravovala na štart, mala som
čudný pocit. Povedala som si, že je
to len stres. Všetko bolo v poriadku.
Asi dvesto metrov pred koncom
som sa zrazila so súperkou. Narazila
do mňa takou silou, že som mala
mnohopočetné zlomeniny rebier,
poranenie mozgu a zlomenú
stehennú kosť. Čo sa dialo potom,
to už viem iba z rozprávania
i ostatných. Bola som v bezvedomí
a museli ma aj oživovať. Zo začiatku
to vyzeralo, že sa ma nepodarí
oživiť. Prvé znaky, že ešte nechcem
odísť, nastali až vo vrtuľníku cestou
do nemocnice v Poprade. Tam som
podstúpila dve operácie, ktoré trvali
štyri hodiny. Dva týždne som bola
v umelom spánku. Pre moju rodinu
to bolo najťažšie obdobie. Lekári
nevedeli povedať, či si budem po
prebratí pamätať ľudí a celkovo či si
budem pamätať všetko. Keď som
sa prebrala, bolo to čudné.
Nepamätám si nič zo štafety. Prišlo
mi to, akoby som zaspala a po pár
hodinách sa prebrala, no boli to dva
týždne boja o život. Keď ma takmer
po mesiaci pustili domov, musela
som sa ešte dosť dlho zotavovať.
Vlastne to trvá až doteraz. Ešte stále
nie som úplne v poriadku, ale už
pomaly prichádza zima a s ňou
ďalšia sezóna. Dúfam, že sa mi už
nič zlé nestane. Po tom všetkom
som si začala viac vážiť život.
Zo sekundy na sekundu som bola
medzi nebom a zemou. Tak si váž
svoj život aj Ty! Nikdy nevieš, čo sa
stane.


Sarah Blichová, I.B

Naše reflexie

Ilustrácia: Branko Kotulič, I.D

Sprevádzal som svojho

Sprevádzala som

kamaráta pri ťažkom

svoju kamarátku pri

úraze

zvládaní ťažkého

Bol som v situácii, ktorú považujem za svoju
najhlbšiu skúsenosť s bolesťou. Stalo sa to začiatkom
februára 2019, keď mal autonehodu môj najlepší
kamarát. Bol slnečný deň a ja som trávil svoj voľný
čas na bicykli. Zrazu sa ozval rachot a keď som prišiel
na miesto nehody, zistil som, že záchranné zložky už
sú tam. Snažil som sa pretlačiť cez tú masu ľudí, aby
som niečo videl. Vtedy som zistil, že v havarovanom
aute bol môj najlepší kamarát keď som povedal
záchranárom, že ho poznám, pustili ma k nemu. Mal
veľmi veľkú bolesť, lebo mal zlomené nohy a ruku.
Krvácal na hlave. Videl som, že ho to veľmi bolí.
Chytil som ho za ruku a snažil som sa ho upokojiť.
On mi pevne stlačil moju dlaň. Pozrel sa na mňa.
Videl som v jeho tvári veľkú bolesť. O niekoľko minút
stratil vedomie. Bol som veľmi vystrašený. Videl
som, ako trpí môj kamarát, ktorého poznám tak
dlho a s ktorým som zažil veľa úžasných vecí. Takýto
pocit by som neprial nikomu. Pohľad na blízkeho
človeka, ktorý trpí po autonehode a ten vlastný
pocit bezmocnosti. Odviezli ho do nemocnice. Šiel
som za nimi. Keď som prišiel do nemocnice, čakal
som pred operačnou sálou do konca operácie.
Potom prišla jeho mama. Poďakovala mi a ja som
vedel, že som si vybral správnu školu a že chcem
pomáhať ľuďom.


Ladislav Kancír, II.C

ochorenia
Jedného dňa prišlo mojej kamarátke veľmi
zle. Ráno som si od nej v mobile prečítala
SMS správu, že nepôjde do školy, lebo je
jej veľmi zle, preto som jej odpísala, že po
škole ju prídem pozrieť. Keď som prišla
domov zo školy, tak som jej napísala, že už
som doma a či môžem prísť k nim. Ona mi
odpísala, ale už z nemocnice. Hneď som jej
zavolala. Veľmi plakala a povedala mi, že
má pre mňa veľmi zlú správu. Mala už aj
vysoké teploty a silné bolesti. Postupne
som sa dozvedela, že jej diagnostikovali
zhubné nádorové ochorenie. V tom období
veľmi plakala nielen ona, ale aj ja. Keď som
prvýkrát šla za ňou do nemocnice, chcela
som ju prekvapiť. Bolo na nej vidieť, že má
veľké bolesti. Veľmi sa trápila, a tak sa
trápili aj jej rodičia. Veľmi to bolelo aj mňa,
psychicky. Celé to náročné obdobie liečby
trvalo dva roky. Jej stav sa postupne
zlepšoval. Teraz sme veľmi šťastné, že
môžeme byť ako kamarátky ďalej spolu.
Som tiež veľmi šťastná, že to zvládla.


Timea Vašenková, II.C
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Naše reflexie
Zažil som skúsenosť

Zažila som skúsenosť

hospitalizovaného

hospitalizovanej pacientky

pacienta
Keď som raz šiel na bicykli domov, vo
chvíli, keď som chcel pribrzdiť, stalo sa
niečo, z čoho si pamätám iba to, že som
zrazu po náraze letel vzduchom. Bolo to
ako vo filme. Zrazu tma... Keď som
precitol, uvedomil som si, že ma veľmi
bolí ruka aj noha. Nemohol som vstať.
Videl som okolo seba vystrašené pohľady
ľudí. Prišla sanitka. Zrazu som sa ocitol
v nemocnici. Keď sme prišli do
nemocnice, bol som už vo veľkom
psychickom napätí. Nepamätám si, ako
som sa dostal do izby. Spoznal som tam
človeka, ktorý tam ležal s poranenou
chrbticou. Prvé chvíle na nemocničnom
lôžku boli veľmi ťažké. Nevedeli mi nájsť
žilu na zavedenie infúzie. Skúšali to viacerí
a viacerým sa to nedarilo. Podarilo sa to
až po opakovaných pokusoch. Bola to
náročná skúsenosť. Ráno som sa
dozvedel, že mám otras mozgu. Rany na
mojom tele ma boleli. Bolelo to ešte veľmi
dlho. Nemohol som normálne ležať. Veľmi
náročné a bolestivé bolo aj obliekanie
a umývanie. Našťastie viem tolerovať
bolesť a zvládol som to. Zažil som tiež ten
pocit, čo to znamená, ak je pacient
odkázaný na pomoc personálu.


Patrik Valenčin, II.C

V jednom období som pociťovala bolesť v bruchu. Moja
kamarátka intuitívne povedala, že by to mohol byť zápal
slepého čreva. Nechcela som s tým súhlasiť, aj keď všetko
tomu nasvedčovalo. Keďže ona sama si tým prešla,
presvedčila ma, aby som o tom povedala rodičom. Začali
sme navštevovať lekárov. Najskôr ma poslali domov.
O dva dni som začala mať ešte väčšie bolesti. Prijali ma
na pozorovanie na chirurgiu v jednej nemocnici. Prišiel
lekár a oznámil mi, že ma musia operovať. Nechápavo
som sa opýtala: „Prečo?“ Definitívne som sa dozvedela,
že mám zápal apendixu a je nutné vybrať ho. Po operácii
som mala bolesti. Nedokázala som si nájsť úľavovú
polohu. Rozmýšľala som, prečo práve ja zažívam také
bolesti, na ktoré tak slabo zaberajú analgetiká. O tri dni
to bolo lepšie. Po týždni som Išla domov. Neprešiel však
ani týždeň a ja som zažívala opäť hrozne bolesti. Myslela
som si, že je to ešte normálne, preto som to nikomu
nechcela povedať. Zrazu sa to stupňovalo. Takto ma
našiel otec a ihneď ma vzal do nemocnice. Dali mi
injekciu proti bolesti, ktorá mi zabrala, ale na RTG niečo
nebolo v poriadku. Bolesti neprechádzali. Opäť ma
prijímali do nemocnice. Zvažovali ďalšiu operáciu, lebo už
bolo jasné, že to vyzerá na pooperačnú črevnú
komplikáciu. Vzali ma na ďalšiu operáciu. Po nej som sa
zobudila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Okolitý
svet som však už vnímala iba slabo. Na otázky som
dokázala odpovedať iba jedným slovom. Zažila som tiež
rôzny prístup personálu. Bol to aj taký prístup, ktorý bol
pre mňa zraňujúci a nepochopiteľný. Teraz som už
našťastie v poriadku.


Kristína Žarnayová, II.C

Ilustrácia: Miroslava Rolíková, II.B
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Naše reflexie

Aké to (asi) je –
prežívať Vianoce v nemocnici?
„Teraz si predstavme, že ležíme
v posteli a okolo nás nie je
nič okrem prístrojov, ktorým
málokto rozumie. Vonku za
oknom poletujú chumáče snehu
a kalendár na nemocničnej
chodbe ukazuje 24. december.
Bol by som nesmierne rád,
keby sme si okrem pozerania na
vianočné rozprávky spomenuli
na tých, ktorí v čase, kedy
my
budeme
rozbaľovať
vianočné
darčeky,
sedia
pri
lôžkach
chorých
a spríjemňujú im tento večer.
Spomeňme si aj na tých, ktorí
ležia na tých lôžkach.“
Foto: https://www.royalmarsden.org/difference-you-make/christmas-hospital

Zamyslenia našich žiakov, budúcich zdravotníkov o tom, aké to asi je,
ak musia byť pacienti počas Vianoc v nemocnici
Do
nemocnice
denne
prichádzajú ľudia s rôznymi
ochoreniami a problémami.
Väčšinou v nej ostanú pár dní, no
niekedy aj niekoľko týždňov
alebo mesiacov. No aké to je byť
v nemocnici
počas
Vianoc?
Možno k nim na Vianoce príde
do izby rodina a bude sa im
snažiť
spríjemniť
sviatočnú
atmosféru, no stále to nie je to
isté ako byť doma, Nie je to
rovnaké, ako môcť byť pri
štedrovečernom stole so svojimi
blízkymi a tešiť sa z vianočných
darčekov. Aj keď sa pacientom
v nemocnici počas Vianoc snaží
nemocničný personál pomôcť,
aby sa v nej cítili čo najlepšie,
nikdy to nie je domov...


Katarína Guľášová, I.A
Foto: https://metro.co.uk/2017/12/20/this-is-what-its-like-spending-christmas-in-a-hospital-7034313/
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Naše reflexie

Naše predvianočné a nemocničné zamyslenia o tom,
čo asi prežíva ten, kto musí byť počas Vianoc v nemocnici.
Poďme sa spoločne zamyslieť nad
touto témou. Niektorí z nás mal
"šťastie", že trávili určitý čas
v nemocnici. My, ktorí sme to zažili,
vieme,
ako
to
niekedy
v nemocniciach funguje. Je to pobyt
sprevádzaný nudou, samotou a často
aj bolesťou a vyčerpanosťou zo
všetkého. Pravdaže, radšej nechcem
ani spomínať infekčné, onkologické
a iné
oddelenia
s prísnym
obmedzením návštev. Takže ako to je
v nemocniciach
počas
Vianoc?
Nemôžem na túto otázku odpovedať
s úplnou
presnosťou,
no
s objektívnym pohľadom a mojimi
skúsenosťami by som zodpovedala
aspoň približne. Na internete som si
prešla pár stránok o tom, ako to
v nemocniciach počas Vianoc je.
Väčšinou som našla len predĺžené
návštevné
hodiny.
No
jedna
nemocnica má na Štedrý večer aj
sviatočnú večeru. Pravdaže, jedlá
sú
prispôsobené
diétnym
obmedzeniam.
Skoro
každé
oddelenie disponuje vianočným
stromčekom a ozdobami. Môžem
taktiež zobrať do úvahy mnoho
zbierok pre ľudí, ktorí takto musia
tráviť Vianoce v nemocnici. Je to
smutný pohľad, ak sa ľudom
nedostane
spoločnosť
a láska
v takýto čas. Možno preto, že ho
nikto navštíviť nemôže (pre jeho aj
ich zdravie), alebo ho nemá kto
navštíviť. Takéto Vianoce by asi nikto
z nás zažiť nechcel, no musím uznať,
že je mnoho ľudí, ktorí sa snažia tieto
ich chvíle skrášliť aspoň nejakými
darčekmi, návštevou, hoci len tým, že
prispejú na nejakú zbierku. Za to im
chcem zo srdca poďakovať.
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Kristína Žarnayová, II.C

Vianočné sviatky v nemocnici nechce
prežiť asi nikto z nás. Nie vždy sa to
ale dá, pretože nie všetci majú to
šťastie byť v tento sviatočný čas doma.
Niekto však musí na rôznych lôžkových
oddeleniach sviatky pre zdravotné
problémy
predsa
len
stráviť.
Samozrejme, ťažké to majú aj ich
blízki, ak ich rodinní príslušníci trávia
svoje sviatky v nemocnici. Každoročne
sa na nemocničných oddeleniach
snažia o to, aby mohlo ísť domov čo
najviac pacientov a mohli tak prežiť
sviatky so svojimi rodinami. Každý,
komu to zdravotný stav dovoľuje a
chce, je prepustený do domácej liečby.
Nemocnice sa snažia vyjsť v ústrety
tiež zamestnancom, pretože určite
každý by chcel byť v tomto krásnom
období v kruhu rodiny a so svojimi
najbližšími. Určite sa každý z nás vie
vcítiť do situácie pacientov, ktorí
musia stráviť Vianoce v nemocnici. V
prostredí, v ktorom si veľa zábavy a
sviatočnej atmosféry asi veľmi
neužijete. Aj keď zdravotníci sa im
snažia pomôcť najviac ako sa len dá a
vytvoriť im aspoň nejakú vianočnú
atmosféru, aj tak pacientom chýba
rodina a domáce pohodlie. Pacientom,
ktorí strávia v nemocnici Štedrý večer,
sa podáva i sviatočná večera ako sa
patrí, samozrejme, v rámci diét. Na
druhý deň je možný príchod blízkych.
Na detskom oddelení dostávajú aj
darčeky. Isté však je, že najkrajším
darčekom pre chorých je byť doma
medzi svojimi blízkymi. Preto sa
pacientom, ktorí trávia Vianoce
v nemocnici, snažíme toto obdobie čo
najviac spríjemniť. Niekedy môže
nastať jeden okamih a na ich mieste sa
môžeme ocitnúť práve my.


Simona Lapšanská, II.B

Naše reflexie

VIANOCE
V NEMOCNICI
Choroba. Slovo, ktoré prináša
strach väčšine ľudí. Žiaden
človek netúži po tom, aby bol
chorý. Vôbec netúži po tom,
aby bol chorý na Vianoce. Nikto
z nás nemá rád obdobie, kedy
okolo seba nevidíme nič iné, len
lieky, čaje, použité a nepoužité
kôpky hygienických vreckoviek.
Teraz si predstavme, že ležíme
v posteli a okolo nás nie je nič
okrem
prístrojov,
ktorým
málokto rozumie. Vonku za
oknom
poletujú
chumáče
snehu
a kalendár
na
nemocničnej chodbe ukazuje
24. december. Vianoce. Sviatky,
kedy by nikto nemal byť sám.
Sviatky, kedy sa každý ponáhľa
domov. Hoci by bol od svojej
rodiny
vzdialený
státisíce
kilometrov, aj tak príde. Lenže
ten,
ktorý
je
pripútaný
k nemocničnému lôžku a od

svojej rodiny ho delí hoci len
niekoľko málo kilometrov, ten
pricestovať nemôže. Nemôže si
naplánovať
Štedrý
večer,
nemôže si zaspievať vianočné
koledy s tými, ktorých má rád.
Jediné, čo môže spraviť, je, že
zatelefonuje domov. Popraje
svojim blízkym šťastné a veselé
a opäť zloží. Spolu s ním trpí aj
jeho rodina. Pocit, že vy sedíte
pri štedrovečernom stole a váš
blízky leží na nemocničnej izbe,
nie je veľmi vianočný. No
predsa sa tu pre tých, ktorí
musia
tráviť
Vianoce
v nemocnici,
nájde
malá
útecha. Zdravotníci sa im aspoň
trošku snažia priblížiť atmosféru
Vianoc. Snažia sa, aby všetci
pacienti aspoň na malý
moment nemysleli na to, že sú
v nemocnici. Nesmierne si
vážim a obdivujem týchto ľudí.
Sú to práve oni, ktorí vedia
priniesť radosť aj v takýchto
situáciách.
Vedia
potešiť,

povzbudiť, ale hlavne vedia
premeniť slzy na žiarivý úsmev,
či už u detí alebo dospelých.
Myslím si, že všetci zdravotníci
pracujúci počas Vianoc, robia
všetko pre to, aby pacientom
spríjemnili tento čas. Pomaly sa
aj k nám blížia Vianoce. Bol by
som nesmierne rád, keby sme si
okrem pozerania sa na
vianočné rozprávky spomenuli
na tých, ktorí v čase, kedy my
budeme rozbaľovať vianočné
darčeky, sedia pri lôžkach
chorých a spríjemňujú im tento
večer. Spomeňme si aj na tých,
ktorí ležia na tých lôžkach
spútaní diagnózou, ktorá ich
pripravila o to, čo my berieme
ako samozrejmosť. Ako som už
povedal, obdivujem týchto ľudí.
Či už tých, ktorí stoja pri
nemocničných lôžkach, alebo
tých,
ktorí
na
tých
nemocničných lôžkach ležia.


Sebastián Lukáč, I.D

Zdroj: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/669/vianoce-ukryte-v-srdci
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Naše reflexie

VIANOCE
Keď Vianoce už za rohom sa usmievajú
a všetci darčeky vo veľkom nakupujú,
máloktorí si vtedy uvedomia,
že mnohé deti v nemocnici slzy ronia.
A tak so slzami v očiach si líhajú
a vďační, že vôbec dýchajú,
sa nasilu pre svoju rodinu usmievajú.
Keď zlé správy v nemocnici oznamujú,
vtedy čo je bolesť ľudia spoznávajú.
Vtedy pokope mať rodinu by chceli
a aby ich deti už viac netrpeli.
Prežiť ešte jedny Vianoce spolu
a sadnúť si všetci ku jednému stolu.
Bez prianí na Vianoce by chceli,
len aby ich rodičia netrpeli.
Zatiaľ čo my sa hádame,
komu aký darček dáme,
neuvedomujeme si, aké šťastie máme.

Vanesa Karabinošová, I.D
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Naše reflexie

Ako prežíva pacient Vianoce v nemocnici
Vianoce. Čas radosti, lásky a
pokoja. Rodiny sa stretávajú,
aby oslávili spoločne tieto
sviatky, ktoré blízki majú tráviť
spolu. No predsa je vždy niečo,
čo môže tento scenár a pekný
čas narušiť. Jednou z týchto
nepríjemných vecí je aj
choroba. Niekedy si vyberie daň
práve cez vianočné sviatky a
človek
zostane
zavretý
v nemocnici. Každý jeden z nás
je jedinečná bytosť, každý
človek v tejto situácii reaguje
inak. Záleží to od mnohých
faktorov. Ľudia, ktorí sú sami a
nemajú nikoho, s kým by strávili
čas, sú radi, keď sa ocitnú
medzi ľuďmi a niekto o nich
prejaví záujem ako sestry a iní
zdravotnícki pracovníci. Necítia
vtedy tú dieru v srdci a hreje ich
prítomnosť ostatných. Sú radi,
lebo sa majú komu vyrozprávať
a niekto ich počúva, hoci ich
sužuje choroba. Potom je tu
druhý typ ľudí. Ten pacient,
ktorý doma zanechá rodinu a
po sebe prázdne miesto. Zrazu
je vytrhnutý z náručia blízkych a
ostáva sám, lebo choroba si
nevyberá.
Títo
ľudia
si
uvedomujú, že sú chorí. Vedia,
že potrebujú liečbu, a preto sa
snažia zmieriť so situáciou,
ktorú priniesol život a vôbec nie
je ľahká. Veď aj my sami si sotva
vieme predstaviť nebyť na
Vianoce doma s rodinou pri
vianočnom stromčeku. Sú tiež
ľudia, ktorí sa úplne opustia a
nevedia zvládnuť odlúčenie.
Slzy, plač a bolesť. Zrazu to pre
nich stráca význam. Ľutujú sa,
prečo práve oni sú chorí
v nemocnici. Chcú byť doma
a nevedia pochopiť, že to

nejde zmeniť a že ich hnev na
celý
svet
im
zdravie
neprinavráti a nedostane ich
z nemocnice von.

„Sme ľudia. Každý je iný.
Niekto slabší, niekto
silnejší, ale každý si
zaslúži pekné Vianoce“.
Sme ľudia. Každý je iný. Niekto
slabší, niekto silnejší, ale každý
jeden si zaslúži pekné Vianoce.
O trošku lepšiu atmosféru sa
snažia postarať aj naše sestry
a ďalší personál. Tiež nie sú pri
svojej rodine a ostáva po nich
prázdna stolička. Snažia sa
pacientom spríjemniť pobyt,
postaviť stromček, spoločne sa
s pacientmi zdieľať, prípadne aj
pomodliť. Podáva sa vianočné
„menu“, aby sa aspoň trocha
pripomenulo,
že
aj
do
nemocnice dorazili Vianoce. Aj
my ako študenti zdravotníckej
školy sme sa zapojili do
činnosti, ktorá verím, že
pomohla pacientom lepšie
prežiť toto obdobie, a to
rozdávaním
vianočných
pozdravov po oddeleniach
nemocnice. Inak to celé
prežívali pacienti s menším
problémom, keď vedeli, že o
pár dni pôjdu domov a opäť
vkĺznu do starých koľají a inak
pacienti, ktorí sú veľmi vážne či
nevyliečiteľne chorí. Ľahšie sa
pozdravy roznášali pacientom
na
chirurgii,
kde
pobyt
pacientov častokrát netrvá ani
týždeň. Veľmi ťažko práve
na onkologickom oddelení. Tam
to bolo obzvlášť silné. Práve

títo pacienti potrebujú načerpať
silu a energiu, potrebujú vedieť,
že na nich myslíme tak, ako
bolo aj napísane na pozdravoch,
ktoré im boli rozdané. Striedali
sa rôzne emócie. Slzy aj úsmev.
Odmietnutie aj milé privítanie.
My si ani nevieme predstaviť,
koľko síl ich to stojí znášať tento
stav a snažiť sa mu vzoprieť a
vyhrať. Práve preto tieto
pozdravy mali pre nich veľký
význam, lebo vedia dodať silu a
chuť bojovať ďalej.

„Vianoce sú aj
o pomáhaní slabším, a
tak pomáhajme tým,
ktorí nemôžu sedieť
za štedrovečerným
stolom s rodinou.“
Práve oni prežívajú Vianoce
najintenzívnejšie, lebo títo ľudia
nevedia, ktorý deň bude ich
posledný. Buďme pozorní a
nezabúdajme na ľudí, ktorí
prežívajú takéto ťažké boje.
Snažme sa pomôcť hoci len
malým
pozdravom
alebo
rozhovorom. Aj onkologickí
pacienti si zaslúžia pekné
Vianoce a som hrdá, že som
hoci iba takým malinkým činom
potešila ich dušu a dala im
pocit, že na nich
myslím.
Vianoce sú aj o pomáhaní
slabším, a tak pomáhajme tým,
ktorí
nemôžu sedieť za
štedrovečerným
stolom
s
rodinou aspoň tým, že sa milo
usmejeme a povieme pár
pekných slov alebo len
vypočutím pacienta. Vážme si
to, že máme zdravie. Skúsme
tieto Vianoce vykonať dobrý
skutok a poďakovať za to, že
máme zdravie a môžeme prežiť
Vianoce práve s tou našou
rodinou, ktorú milujeme.


Martina Dreveňáková, IV.C
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Naše rozhovory

Ako vyzerá práca na operačnom stredisku
záchrannej zdravotnej služby
Rozhovor s absolventkou SZŠ
Prešov

Rozhovor s Mgr. Ľuboslavou Pekárovou, MHA, MPH, hlavnou operátorkou
operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
so sídlom v Bratislave.
Ste absolventkou Strednej
zdravotníckej školy v Prešove.
Ako si spomínate na svoje
študentské
časy
strávené
na zdravotníckej škole?

na
uliciach
prežívali
novembrovú revolúciu a na
škole
som
po
prvých
študentských
stretnutiach
v Prešove založila akčný výbor.

Štúdium na SZŠ v Prešove som
absolvovala v rokoch 1986 až
1990. Bola som nesmierne hrdá
na to, že môžem študovať na
tejto škole. V minulosti bol
veľký problém na SZŠ študovať,
záujemcov bolo veľa a na školu
sa skutočne dostali iba tí
najlepší. V našom ročníku boli
otvorené tri triedy. 2 triedy pre
všeobecnú sestru a 1 trieda pre
detskú sestru. Ja som študovala
všeobecnú sestru v B–triede.
Boli sme veľmi dobrý kolektív
a na škole som okrem množstva
povinností, ktoré vyplývali zo
štúdia zažila nádherné roky.
Počas praxe, ktorú sme
absolvovali vo FNsP J. A.
Reimama v Prešove som sa
opakovane utvrdzovala, že som
sa pre štúdium rozhodla dobre.
Pozitívne spomínam hlavne na
posledný ročník. V 1989 sme

Čo Vás priviedlo k práci na
operačnom stredisku záchrannej
zdravotnej služby?
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Po maturite som v júli 1990
začala pracovať ako zdravotná
setra
na
Oddelení
anestéziológie a intenzívnej
medicíny (OAIM) vo FNsP J. A.
Reimama v Prešove. Sestry na
OAIM v minulosti pracovali na
oddelení,
zabezpečovali
operačné sály, kde v súčinnosti
s lekárom
OAIM
boli
zodpovední
za
narkózu
u pacienta počas operačného
výkonu. Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby SR
(OS ZZS SR) ešte neexistovalo.
Každá nemocnica mala svoj
vlastný dispečing – tiesňovú
linku.
Dispečing
vtedy
zabezpečovali práve sestry
z OAIM. Operačné stredisko

záchrannej zdravotnej služby
bolo zriadené MZ SR dňa
15.07.2005
zriaďovacou
listinou. V roku 2006 som
dostala prvú ponuku ísť
pracovať na Krajské operačné
stredisko
záchrannej
zdravotnej služby v Prešove
(KOS ZZS PO). V tom čase som
však bola na materskej
dovolenke
s najmladšou
dcérou. Na KOS ZZS PO som
nastúpila po skončení MD
a úspešnom
prijímacom
pohovore. Začínala som ako
operátor
linky
tiesňového
volania (LTV). V roku 2011 som
cez výberové konanie nastúpila
na pozíciu vedúceho operátora
KOS ZZS PO. Od roku 2017
pracujem na OS ZZS SR
v Bratislave na pozícií hlavného
operátora a manažujem 8
krajských operačných stredísk
(Bratislava,
Trnava,
Nitra,
Trenčín, Žilina, Banská Bystrica,
Prešov a Košice).
Môžete nám opísať prácu na
krajskom operačnom stredisku

Naše rozhovory
záchrannej služby?
Operátor LTV je zodpovedný
za
príjem,
spracovanie
tiesňového volania a realizáciu
odozvy na tiesňové volanie. Na
každom KOS ZZS pracujú
operátori, ktorí majú po
prihlásení sa do informačného
systému pridelenú pracovnú
rolu/operátorsky skill. Operátor
supervízor manažuje počas
služby celú skupinu operátorov.
Operátori
CALLTAKER
sú
zodpovední sa správny príjem
a spracovanie
tiesňového
volania, to znamená, že
komunikujú s volajúcimi, ktorí
kontaktovali tiesňovú linku 155.
Operátor dispečer zabezpečuje
realizáciu odozvy na tiesňové
volanie, to znamená, že je
zodpovedný za manažment
ambulancií ZZS. Rádiooperátor
primárne
komunikuje
s ambulanciami ZZS a ústavno –
zdravotníckymi zariadeniami.
Zo zákona nám ešte jeden
operátor zabezpečuje tiesňovú
linku 112. Operátori LTV
zabezpečujú linku tiesňového
volania nepretržite. Zmeny
trvajú 12 hodín a sú aj také, keď
si na konci služby poviete:
„Vďakabohu, že je po službe
a idem domov,“ lebo bola veľmi
náročná. Náročné bývajú služby
počas piatkovej a sobotnej
nočnej zmeny, vtedy idete
nonstop. Viac telefonátov je aj
okolo výplat dávok. Začiatok
a koniec
mesiaca
sú
pokojnejšie.
Štandardne
operátor prijme a spracuje
okolo 40 telefonátov. Ak
riešite telefonicky asistovanú
neodkladnú resuscitáciu, od
zazvonenia
zostávate
s
volajúcimi na linke až do
príchodu ambulancie ZZS na
adresu k pacientovi. Stáva sa,

že riešite tiesňové volanie
suicidálneho volajúceho, a tak
riešite pokus o samovraždu.
Takéto volania sú náročné,
vyčerpávajúce a môžu trvať
hodiny. Operátor musí rýchlo
zhodnotiť situáciu a nadviazať
kontakt. Je nesmierne dôležité
pozorne
počúvať,
udržať
komunikáciu a získať čas.
Pracovným
nástrojom
operátorov na LTV sú slová.
Podobne ako majster musí
vedieť, ktoré nástroje je
potrebné vybrať z tašky s
náradím. Je úplne samozrejmé,
že
niekedy
môže
byť
operátorovi proti vôli rozprávať
sa s niekým, kto mu nadáva,
nespráva sa zdvorilo. To je však
práve to šalamúnske...

Kresba: Bibiána Kvarteková, II.B

Ako sa v súčasnosti môže ten,
kto by chcel túto prácu
vykonávať, stať operátorom
krajského strediska záchrannej
zdravotnej služby?
Na
operačnom
stredisku
pracujú zdravotnícki pracovníci,
konkrétne
zdravotnícki
záchranári,
zdravotnícki
záchranári so špecializáciou
z operačného strediska a sestry
špecialistky so špecializáciou
z operačného
strediska
záchrannej zdravotnej služby
alebo
špecializáciou
anestéziológie
a urgentnej
medicíny. Podľa poslednej
úpravy Výnosu MZ SR majú
v súčasnosti
prednosť
zdravotnícki záchranári.
Aký by podľa Vás mal byť človek,
ktorý uvažuje o práci na

operačnom stredisku záchrannej
zdravotnej služby?
Je potrebné vedieť, že práca na
LTV je telefonická komunikácia,
ktorá
je
charakteristická
absenciou priameho kontaktu
a anonymitou.
Telefonická
komunikácia je veľmi zložitá,
obzvlášť na tiesňovej linke, kde
volajúci prežíva tieseň. Naši
operátori predstavujú pre
volajúceho v tiesni životne
dôležitý kontakt, zdroj podpory
a povzbudenia, často prvej
i poslednej nádeje – prvej, ku
ktorej sa volajúci utiekajú vtedy,
keď
už
všetko
zlyhalo
a poslednej,
ktorá
môže
pomôcť, keď už volajúci s nikým
nemá kontakt. Operátor na LTV
musí byť odborne erudovaný,
musí dosahovať kvalitnú úroveň
komunikačných
zručností,
vysokú
mieru
empatie,
tolerancie a prosociálneho
správania. Operátor na LTV
myslí na hodnotu človeka a na
hodnotu života celkovo.
Podľa čoho dispečer záchrannej
služby zvažuje pri tiesňovom
volaní, či k postihnutému pošle
posádku s lekárom alebo bez
lekára? Je to na jeho rozhodnutí
a skúsenostiach, alebo k tomu
máte
vypracované
presné
štandardy?
Ako som už spomínala, tiesňové
volanie prijímajú a spracovávajú
operátori
calltakeri.
Tí
komunikujú
s
volajúcimi
v tiesni. Calltakeri overujú, čo sa
stalo, kde sa stalo, komu sa
stalo a kedy sa stalo. Počas
príjmu je najdôležitejšie zistiť
adresu,
kde
sa
pacient
nachádza. Počas samotného
spracovania volania sa operátor
callteker musí zamerať na
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zdravotný
stav
pacienta,
symptóm, pre ktorý bola LTV
kontaktovaná. Zisťuje vedomie,
dýchanie, krvácanie, bolesť
a všetky dôležité informácie,
ktoré sa týkajú pacienta. Na
základe spracovania volania sa
calltaker rozhodne, či ide
o zabezpečenie
neodkladnej
zdravotnej starostlivosti a na
adresu
bude
vyslaná
ambulancia ZZS, resp. sa
s volajúcim
dohodnú
na
alternatívnom spôsobe riešenia
problému
pacienta.
To
znamená, že na adresu nebude
vyslaná ZZS, volajúcim však
bude poradene a odporúčané
navštíviť obvodného lekára
alebo APS. Ambulancie ZZS na
adresu
vysiela
operátor
dispečer
na
základe
vyhodnotenia
zdravotného
stavu pacienta a na základe
dostupnosti ZZS v regióne.
Ambulancie
ZZS
dispečer
manažuje tak, aby bola
zabezpečená
plynulosť
a
dostupnosť
poskytovania
neodkladnej
zdravotnej
starostlivosti.
Koľko operátorov je v jednej
službe na krajskom operačnom
stredisku záchrannej zdravotnej
služby?
Na Slovensku je to rôzne,
máme osem pracovísk KOS ZZS.
Najväčšími pracoviskami sú KOS
ZZS Bratislava, Prešov a Košice.
Tu slúžia 8 operátori. V zmene
je vždy jeden supervízor, ktorý
dohliada, hodnotí svoj tím,
skrátka manažuje skupinu,
jeden dispečer, ktorý manažuje
ambulancie
ZZS,
jeden
rádiooperátor,
ktorý
komunikuje s ambulanciami ZZS
a
ÚZZ,
jeden
operátor
zabezpečuje linku 112 a štyria
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CALLTAKERI, ktorí komunikujú
s volajúcimi v tiesni. Pracoviská
KOS ZZS Trnava, Nitra, Trenčín,
Banská
Bystrica,
Žilina
zabezpečujú 7 operátori, to
znamená všetky pracovné
pozície tak ako na najväčších
pracoviskách, až na to, že
v zmene je o jedného calltakera
menej.

Čo vás napadá, ak porovnáte
záchrannú službu v súčasnosti
s dobou, v ktorej ste začínali
v tejto oblasti pracovať?
Systém ZZS v porovnaní s tým,
keď som začínala pracovať
v tejto oblasti až po súčasnosť
prešiel veľkými zmenami. U nás
na OS ZZS sa v minulom roku
komplexne
inovoval
dispečerský informačný systém
(DIS). DIS má poskytnúť
podporu pre čo najefektívnejšiu
prácu operátora pri dvoch
najdôležitejších úlohách OS ZZS
SR, a to konkrétne pri
zabezpečení
príjmu
a spracovania volania na linke
tiesňového volania a pri
zabezpečení
správneho
operačného
riadenia.
K dosiahnutiu týchto úloh bola
dôležitá
úzka
integrácia
s technológiami
a ďalšími
systémami používanými na OS
ZZS SR, ako aj u poskytovateľa

ZZS. Prostredníctvom DIS sme
zabezpečili rýchle procesy.
Konkrétne príjem tiesňového
volania, ktorý zahŕňa príjem
tiesňovej výzvy z hlasového
volania.
Túto
činnosť
zabezpečuje
operátor
LTV/calltaker. Súčasťou procesu
je identifikácia a lokalizácia
volajúceho s
vizualizáciou
udalosti
v
geografickoinformačnom systéme (GIS). Pri
preberaní udalosti z iného kraja
v súčasnosti operátor/calltaker
prostredníctvom
nového
informačného systému dokáže
odoslať komplexne spracovanú
udalosť na miestne príslušný
kraj, odkiaľ bolo prijaté tiesňové
volanie, následne operátor
LTV/dispečer príslušného kraja
zabezpečí odozvu na tiesňové
volanie. DIS umožňuje dátovú a
hlasovú komunikáciu operátora
s ambulanciami ZZS vo výjazde.
Tieto činnosti zabezpečuje
operátor
LTV/dispečer.
Operačné riadenie pokrýva
procesy a funkcionalitu pre
podporu
práce
operátora
dispečera
s
vizualizáciou
ambulancií
ZZS.
Prínosom
nového
operátorského
programu pre prácu operátora
LTV 155 skrátenie času príjmu
tiesňového volania po výdaj
adresy pre posádku ZZS –
dátová veta. Operátor/calltaker
môže zadať adresu posunom
na
mape
v GIS
(presná
lokalizácia adresy výjazdu). Má
možnosť zadania adresy cez POI
body (body záujmu, ktoré
označujú
dôležité
miesta,
ale nemajú orientačné čísla),
napríklad
chatové
oblasti,
kostoly,
nákupné
centrá,
autobusové
zastávky.
Operátor/callteker má v GIS
evidenciu registrovaných AED
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(najbližšie k danej adrese
výjazdu), a tak má možnosť
na udalosť zabezpečiť AED.
Operátor/dispečer
dnes
dátovou
vetou
priradzuje
k udalosti vozidlo ambulancie
ZZS. Má možnosť priradenia
viacerých
transportných
prostriedkov k jednej udalosti
za krátky čas. Počas celého
zásahu
operátor/dispečer
monitoruje pohyb vozidiel ZZS.
No a čo sa týka kontaktovania
LTV 155, v minulosti nebolo
toľko volaní na tiesňovú linku.
Ľudia počas dopoludňajších
hodín
úplne
samozrejme
navštívili
pri
zdravotnom
probléme obvodného lekára.
Nádchu, prechladnutie bežne
zvládli svojpomocne. Dnes nám
úplne samozrejme volajú ku
zvýšenej teplote či soplíku.
Takíto ľudia nemôžu očakávať,
že k nim vyšleme záchranku.

bežia emócie, chce však vždy
pacientovi pomôcť, a preto
je
potrebná
spolupráca
s volajúcim.
Ale
počas
telefonickej komunikácie sa
môže niečo udiať, aj operátori
sú len omylní ľudia, tak ako
všetci ostatní. Máme lepšie
a horšie dni. Samozrejme, stať
by sa to nemalo, lebo sme
profesionáli a v prvom rade
myslíme na hodnotu ľudského
života. Ale chyba sa môže stať.
Vezmite si Silvester – od
jedenástej večer do skorého
ráno zvonia telefóny v jednom
kuse a nezastavíte sa. Ak máte
po desiaty raz zdvihnúť to isté
volanie, že vonku je bitka,
opilec a ľudia krvácajú, máte
dosť.

Čo je podľa Vás v
práci
na
operačnom
stredisku
najnáročnejšie?
Operátor LTV musí odborne a
komunikačne zvládnuť každé
jedno volanie. Je dobré, ak
sme k volajúcemu empatickí,
vnímame
jeho
problém
a vyjadríme
mu
podporu
a pochopenie. Čo sa týka
spolupráce, v tomto sú úžasné
deti, lebo sa nechajú viesť. Je
fajn, ak s nimi počas volania
dokážete nadviazať priateľský
vzťah. Volajú aj takí, ktorí
povedia, že sa chcú rozprávať
iba s lekárom. Operátor LTV
musí zvládnuť komunikáciu
napríklad
s
arogantným,
manipulatívnym, agresívnym,
suicidálnym
volajúcim,
dieťaťom
či
dospelým.
Operátor
LTV musí byť
pripravený, že na druhej strane

S akými ťažkosťami ľudia podľa
Vašich skúseností najčastejšie
volajú záchrannú zdravotnú
službu?
Za minulý rok sme mali na
Slovensku celkovo 1 456 000
volaní na linku 155. Tam však
patria nielen tiesňové volania,
ale aj volania zo zariadenia
ústavnej
z
dravotnej
starostlivosti
s požiadavkami
na
sekundárny
transport
a operatívne hovory medzi
operátorom a poskytovateľom.
Zásahov, keď sme vyslali
ambulanciu, bolo 561 000, čiže
nie ku všetkému sa vysiela
záchranka. Všetky hovory musia
byť spracované výborne, ale
povedala
by
som,
že
v prípadoch, keď sanitku

nepošleme, si musíme dávať
extra veľký pozor, aby sme
správne
zachytili
všetky
problémy pacienta, dobre ich
vyhodnotili
a
jasne
sa
s volajúcim dohodli, že nejde
o život ohrozujúci stav a že ho
vedia zvládnuť alternatívnym
spôsobom,
nie
vyslaním
záchrannej zdravotnej služby.
Aké
skúsenosti
máte
s telefonátmi mladých ľudí na
záchrannú službu? Vidíte nejaké
rozdiely oproti staršej generácii?
Mladí ľudia a deti, čo sa týka
telefonickej komunikácie, sú
prístupnejší pre spoluprácu,
lebo
sa
nechajú
počas
komunikácie operátorom LTV
viesť. Je fajn, ak s nimi počas
volania dokážeme nadviazať
priateľský vzťah. Ak kontaktujú
LTV vždy sa môžu spoľahnúť na
operátora, že im poskytne
všetky pozitívne inštrukcie,
ktoré budú musieť na adrese
u pacienta
zrealizovať.
Aj
napriek tomu, že im chýbajú
zručnosti a opakovane sa pýtajú
na inštrukciu, nechajú si
poradiť. Je dobré, ak mladí
ľudia ovládajú aspoň základné
zdravotnícke techniky, majú za
sebou kurz, resp. hodiny prvej
pomoci. Aj nám sa potom ľahšie
motivuje volajúci, aby vykonal
napr. život zachraňujúce úkony.
Pri náhlom zastavení krvného
obehu u pacienta, budeme
žiadať
spriechodnenie
dýchacích ciest, od záklonu
hlavy až po stláčanie hrudníka,
aby sme obnovili činnosť srdca.
Aké sú Vaše skúsenosti
s úrovňou poskytovania prvej
pomoci v laickej verejnosti?
Zvyčajne nám na tiesňovú linku
volajú ľudia, ktorí chcú pomôcť,
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no sú aj takí, ktorí nechcú. Ak
chcete pomôcť, operátor na
linke tiesňového volania je na
to, aby vás previedol krízovou
situáciou. Nekladieme žiadne
šalamúnske
ani
odborné
otázky. Nechceme volajúceho
nachytať a často sa znižujeme
na úroveň volajúceho. Povieme
vám, čo by ste mali urobiť a ako
–
od
záklonu
hlavy,
spriechodnenia dýchacích ciest,
kontroly ústnej dutiny, akou
frekvenciou
máte
stláčať
hrudník a do akej hĺbky. Sú však
aj takí ľudia, ktorí sú so mnou
na linke 25 minút a pacienta sa
ani nedotknú. Niektorí považujú
zavolanie na 155 za poskytnutie
prvej pomoci. Nepomôžu, lebo
si povedia, že človek je opitý,
ovracaný alebo smrdí.
S akými chybami sa najčastejšie
stretávate u ľudí, ktorí volajú
záchrannú zdravotnú službu?
Mnoho volajúcich si myslí, že
stačí vytočiť tiesňové volanie
a automaticky príde na adresu
ZZS, tak to ale nefunguje.
Najčastejšie nám vyčítajú, že sa
veľa
pýtame.
Ako
prvé
potrebuje operátor LTV vedieť,
kde sa nachádzate. Keď
poznáme problém, pre ktorý
ste
kontaktovali
linku
tiesňového
volania,
potrebujeme zistiť presnú
adresu. Pre prípad, že by sa
prerušilo telefonické spojenie,
ale hlavne potrebujeme vedieť
kde
presne
pri
život
ohrozujúcom
stave
bude
potrebné vyslať ambulanciu
ZZS. Častokrát ani sám volajúci
nevie, kde sa nachádza. Preto
sa pýtam na orientačné,
záchytné
body,
napríklad
v Bratislave máme označené
číslom
lampy
verejného
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osvetlenia, na diaľnici budem
zisťovať kilometrovník, smer
jazdy. Operátor calltaker je
povinný každé jedno volanie na
LTV spracovať a vyhodnotiť, či
ide o stav, ktorý si vyžaduje
vyslanie ZZS na adresu. Počas
spracovania je dôležité zistiť
problém, pre ktorý bola LTV
kontaktovaná a v podstate
vykonať vyšetrenie od hlavy
päty, aj keď cez telefón. Viete si
to predstaviť? Operátor LTV
sa spolieha na relevantnosť
informácií, ktoré sú mu
počas telefonickej komunikácie
zreprodukované.
Ako sa operátori, ktorí pracujú
na
operačnom
stredisku
záchrannej služby učia zvládať
veľkú zodpovednosť a stres,
ktorý k tejto práci patrí?
Presne tak ako akýkoľvek iný
zdravotnícky pracovník .
Počas služby musím byť
profesionál. Po práci je ideálne,
ak mám koníčky, napríklad
šport, dobrú knihu, kino,
divadlo a iné aktivity, ktoré
pozitívne prospejú pre zdravie
duše aj tela. Operátori LTV sú
denne monitorovaní, hodnotení
počas
služby
operátorom
supervízorom
a
vedúcim
operátorom
KOS
ZZS.
V súčasnosti máme pre celé
Slovensko dvoch špecialistov –
pre krízovú intervenciu a pre
komunikáciu
na
linke
tiesňového
volania.
Taký
špecialista urobí napríklad
analýzu komunikačného profilu,
aby operátorovi ukázal, kde má
plusy a mínusy, a dá mu
odporúčania do budúcnosti.
Zodpovednosť na LTV 155
pociťujú operátori vždy, veď
iba na základe telefonickej
komunikácie
sa
musia
rozhodnúť,

rozhodnúť, ako bude tiesňové
volanie vyriešené.
Čo máte
najradšej?

na

Vašej

práci

V minulosti na pozícii operátora
LTV som mala rada, ak sa nám
s volajúcim podarilo napríklad
počas telefonicky asistovanej
neodkladnej
resuscitácie
zachrániť pacienta, alebo sme
pomohli na adrese odviesť
s volajúcim pôrod a rodička
i novorodenec boli v poriadku.
Dnes na manažérskej pozícii
som rada, ak sa nám
podarí implementovať nové
technológie
pre
záchranu
ľudského života. Naposledy sme
verejnosti predstavili aplikáciu
155.sk.
Prostredníctvom
aplikácie
155
dokážeme
lokalizovať miesto, kde sa
volajúci nachádza. Aplikácia je
zdarma a funguje pre celé
územie SR. Aplikácia 155
pomôže v prípadoch, keď sa
volajúci
napríklad
zraní
v neznámom teréne, či je
účastníkom dopravnej nehody
a nedokáže presne určiť miesto,
kde sa nachádza. Je to užitočná
pomôcka, ktorá môže zachrániť
zdravie a život. Stačí podržať
ikonu tlačidla po dobu 4
sekúnd,
aplikácia
spojí
volajúceho s operátorom LTV.
Ten
zároveň
dostane
do informačného systému
v dátovej
vete
súradnice
miesta,
kde
sa
volajúci
nachádza
a
informácie
o zdravotnom stave volajúceho.
Aplikáciu 155 je možné stiahnuť
do dotykového telefónu na
Google Play a App Store. Ihneď
po stiahnutí je potrebné zadať
telefónne
číslo
a potvrdiť
aktivačný
kód,
ktorý
je
doručený v SMS. Na to, aby
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aplikácia splnila účel, je nutné
povoliť prístup k polohe GPS,
SMS, internetu a detailne
vyplniť profil užívateľa s údajmi
o zdravotnom stave. Operátor
tak vždy pri kontaktovaní linky
tiesňového volania 155 dostane
potrebné informácie, napríklad
že ste cukrovkár, alergik,
prípadne máte vysoký tlak krvi.
Aktuálne máme asi 30 000
stiahnutí. Do konca septembra
evidujeme 89 riešení, keď sme
prijali tiesňové volanie cez
aplikáciu 155.sk. Výhodou
aplikácie je, že volajúceho
vieme presne lokalizovať. No a
čo poteší vždy, je pochvala
práce operátora LTV.
S akým Vašim najhlbším
profesionálnym zážitkom by ste
sa s nami mohli podeliť?

Bolo ich mnoho, napríklad
pamätám si na asi 9- či
10-ročné dievčatko, ktoré
volalo pre svoju tehotnú mamu,
ktorá
bola
na
balkóne
a pri
návrate do izby
skolabovala. Mala mozgovú
príhodu.
Stav
matky
vedelo
dieťa
perfektne
odkomunikovať. V pozadí boli
dvaja plačúci súrodenci, ktorých
dievčatko dokázalo perfektne
stabilizovať: „Deti, tichučko,
teraz rozprávam ja, maminka
je v poriadku.“ Zreprodukovala
všetko, čo bolo potrebné vedieť
od adresy až po činnosti
prvej pomoci, ktoré bolo
potrebné na adrese zrealizovať.
Prípad nakoniec dopadol dobre
a pani sa bez následkov vrátila
domov, aj vďaka spolupráci
dievčatka
s operátorom.

Čo by ste v závere odkázali
našim budúcim zdravotníkom žiakom zdravotníckej školy?
Prajem im veľa úspechov
v štúdiu . Kto sa rozhodol pre
túto profesiu, musí myslieť na
to, že v prvom rade je tu pre
pacienta. No a samozrejme je
to aj o celoživotnom vzdelávaní,
pretože v dnešnom storočí, ako
sa
vyvíjajú
technológie,
informačné systémy, procesy
a nové postupy v diagnostike a
terapii,
potrebujeme
v zdravotnícke
erudovaných
odborníkov. A možno sa
s niektorými stretneme na
niektorom s KOS ZZS.
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
Foto: archív Ľuboslavy Pekárovej

„Kto sa rozhodol pre túto
profesiu musí myslieť na to,
že v prvom rade je tu pre
pacienta. No a samozrejme
je to aj o celoživotnom
vzdelávaní“

Ilustrácie: Bibiána Kvarteková, II.B; Alexandra Ferencová, II.A
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Rozhovor s absolventom prešovskej SZŠ
Michalom Bošňovičom o jeho práci v povolaní sestry

Zdroj: https://minoritynurse.com/guys-speak-out-why-i-became-a-nurse/

Kedy
ste
sa
rozhodli
pre zdravotnícke povolanie?
Dalo by sa povedať o „5 minút
dvanásť“. Ako žiak ôsmeho
ročníka základnej školy som
uvažoval medzi odbormi stolár
a kuchár – čašník. So záujmom
o štúdium
na
strednej
zdravotníckej škole som sa
nesmelo
zdôveril
svojim
rodičom a tí ma v tom plne
podporili. Definitívne a zároveň
nečakané rozhodnutie na obor
všeobecná
sestra
padlo
v poslednom možnom termíne
pre podávanie prihlášok.
Ako si spomínate na svoje
študentské roky strávené na
Strednej zdravotníckej škole
v Prešove?
Veľmi pozitívne. Ak pominiem
vlastné štúdium, s ktorým som
sa popasoval raz s väčšími či
menšími úspechmi, musím
uviesť
hlavne
pôsobenie
v študentskej rade i v spolupráci
so súčasnou pani riaditeľkou.
Podieľali
sme
sa
na
organizovaní akcií, akými boli
imatrikulácia,
Mikulášska
nádielka, Valentínska diskotéka
so SPŠE, Miss sestrička, či
57

mnoho
ďalších.
Nesmiem
ani vynechať angažovanie
v debatnom, divadelnom klube.
Nemôžem
však
zabudnúť
na veľké osobnosti našej školy,
ktorými, nie len pre mňa, boli
Doc. MUDr. Bayer a MUDr.
Čenčarik. Myslím, že ako
teenager
som
si
úplne
neuvedomoval,
kto
v skutočnosti stoji za katedrou,
dnes na nich spomínam
s veľkou úctou a rešpektom.
Po
ukončení
strednej
zdravotníckej školy ste pracovali
na
jednotke
intenzívnej
starostlivosti
vo
Fakultnej
Thomayerovej
nemocnici
v Prahe. Môžete nám o tejto
práci niečo povedať?
Práca v intenzívnej starostlivosti
kladie na všeobecnú sestru
veľké nároky, to nie je len
otrepaná fráza, ale je to fakt.
Skúsenou sestrou v intenzívnej
starostlivosti sa nestanete
po roku, avšak do tej doby sa
prejavia všetky stránky vašej
osobnosti natoľko, že bude
možné predikovať, či sa ňou
raz stať môžete. Pacient
v intenzívnej starostlivosti si

vyžaduje
šikovné
ruky,
pohotové reakcie, rozvážnosť a
informácie. Bez vzdelania sa
nedá poskytovať bezpečná
starostlivosť. Preto ak sa raz
rozhodnete
pre
prácu
v intenzívnej starostlivosti,
počítajte s tým, že sa od vás
bude vyžadovať vo všetkých
smeroch významne prehĺbenie
vašich
vedomostí.
V
neposlednom rade nesmie na
ceste za vaším
úspechom
chýbať pokora a rešpekt,
prílišné sebavedomie môže
ublížiť nie len vám, ale čo je
horšie i pacientovi.
Ako si spomínate na Vaše ďalšie
štúdium ošetrovateľstva na
Karlovej univerzite v Prahe?
Vlastné štúdium by som rozdelil
do dvoch častí. Prvé tri roky
som
absolvoval
štúdium
v bakalárskom
obore
ošetrovateľstvo – všeobecná
sestra. Po celú dobu výuky bol
kladený veľmi veľký dôraz na
ošetrovateľský proces, postupy,
teóriu, históriu a potreby
pacienta. Avšak absolútne
zásadným predmetom v prvom
ročníku bola anatómia, ktorá
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obsahovala i praktickú časť. Tá
spočívala v popise reálneho
orgánu, ktorý som držal
vo svojich rukách na Oddelení
patológie Všeobecnej fakultnej
nemocnice v Prahe. V mojom
prípade to bola pečeň.
Po ukončení bakalárskeho
odboru
som
pokračoval
štúdiom
v nadväzujúcom
magisterskom odbore intenzívní
péče, v ktorom sa charakter
výučby významne odlišoval.
Osnovy
už
neobsahovali
„suchú“ teóriu ošetrovateľstva,
ale boli zamerané na reálne
poskytovanie
neodkladnej
starostlivosti naprieč mnohými
zdravotníckymi
odbormi.
Výučba bola veľmi atraktívna.
Mal som možnosť navštíviť
mnoho
renomovaných
pracovísk
v
pražských
nemocniciach, či už v rámci
prednášok, alebo odbornej
stáži. Štúdium na Karlovej
univerzite si veľmi cením
i z dôvodu, že som mal možnosť
absolvovať
prednášky
u
špičkových lekárov, či iných
odborníkov a učiť sa z kníh či
skrípt, ktorých autormi boli oni
sami.
Aké skúsenosti máte z práce
v nemocnici? Môžete sa s nami
podeliť o Váš najhlbší profesijný
zážitok
z
nemocničného
prostredia?
V tejto súvislosti mi napadá
jedno ráno, v ktorom som
prišiel ako prvý k pacientke
v bezvedomí.
Keďže
som
nenahmatal tep a na monitore
som
analyzoval
fibriláciu
komôr, rozhodol som sa pre
defibriláciu a následne začal
masáž srdca. Kardiopulmonálna
resuscitácia dopadla úspešne.
Lekár, ktorý vzapätí prišiel

na
miesto,
pacientku
zaintuboval. O niekoľko dní som
pacientku stretol pri vedomí
a orientovanú
so
slušnou
prognózou
čakajúcu
na
implantáciu kardioverteru.
Čo je podľa Vás na povolaní
sestry najkrajšie? Čo vnímate
v
povolaní
sestry
ako
najnáročnejšie?
To, čo je možné v súčasnosti
vidieť na obrazovkách televízie,
je absolútne mylná predstava
o povolaní sestry. Vytvárame
v spoločnosti
dojem,
že
dokonalý vzhľad podporený
perfektným
make
upom
v kombinácií
s
riešením
vzťahových
problémov
je
denným
chlebom
každej
sestričky. Všeobecná sestra je
mnohokrát vystavená veľmi
náročným
situáciám
pri
poskytovaní
ošetrovateľskej
starostlivosti, ale bohužiaľ i pri
komunikácii
s príbuznými
pacienta. Zo spoločnosti sa
vytráca rešpekt, slušnosť, úcta
a to sa nemohlo vyhnúť ani
prostrediu
zdravotníckeho
zariadenia.
Preto
práve
úprimné poďakovanie a pocit,
že ľudia, ktorí vašu pomoc
potrebujú, si ju i vážia, je pre
mňa
tým
najkrajším
zadosťučinením na povolaní
sestry. Nechcem však nijak
opomenúť fakt, že každá
sestra, ktorá odvádza kvalitnú
prácu vo svojom odbore by
mala byť i riadne ohodnotená.
Aký je Váš recept na ochranu
pred syndrómom vyhorenia?
Mať jasnú hranicu medzi
pracovným a osobným životom.
Moji priatelia v drvivej väčšine
pochádzali vždy mimo môj
odbor, a tak zdravotníctvo a

pracovné
prostredie
bolo
predmetom našich konverzácii
vždy len okrajovo, ak vôbec.
Vyhýbal som sa slúženiu
nadčasových hodín a naopak
svoj voľný čas som využil vždy
aktívne, napríklad cvičením,
štúdiom cudzieho jazyka. Rád
cestujem a v mojom slovníku
nenájdete vetu: „Nudím sa.“
Čo by ste poradili chlapcom
alebo mužom, ktorí uvažujú
o povolaní sestry?
Nech počítajú s faktom, že
budú
vystavení
neľahkým
situáciám
pri
poskytovaní
komplexnej
ošetrovateľskej
starostlivosti, nech tak činia
profesionálne,
citlivo,
pri
zachovávaní
dôstojnosti
obzvlášť v súvislosti so ženami
a deťmi.
Majú podľa Vás muži v profesii
sestry v niečom výhodu oproti
svojim ženským kolegyniam?
Na pracovisku som nikdy
nepocítil žiadnu formu výhod,
ale ani nevýhod na základe
toho, že som muž. Tak je to
správne. V našom odbore sú
rozhodujúce iné kritéria, ako
napríklad pracovitosť, poctivosť
a spoľahlivosť. Podobne som
postupoval i pri výbere svojich
nových kolegov.
Ako vnímate pozíciu mužov
v profesii sestra teraz, po
mnohoročných skúsenostiach?
Postavenie muža na pozícii
nelekárskeho zdravotníckeho
pracovníka pri poskytovaní
ošetrovateľskej
starostlivosti
má už svoje pevne miesto
v našej spoločnosti, i keď nie
v legislatíve. Stále neexistuje
plnohodnotné
zákonom
upravené pomenovanie muža
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pracujúceho
na
pozícii
všeobecnej
sestry.
Toto
ignorovanie mužov zo strany
všetkých
doterajších
vlád
vnímam zo svojej pozície silne
negatívne. Na druhej strane
nemám pocit, že by postavenie
mužov na pozícii všeobecnej
sestry bolo širokou verejnosťou
nejako znevažované alebo
vysmievané.
Kde podľa Vás je muž v profesii
sestry na tom správnom mieste?
Ktoré
ošetrovateľské
špecializácie by ste mužom
vykonávajúcim povolanie sestry
odporúčali?
V
systéme
zdravotníckej
starostlivosti si muži prirodzene
vyberajú pozície, v ktorých sa
môžu uplatniť ich vlastnosti,
akými sú technická zdatnosť,
neprejavovanie
nadmerných
emócií alebo sila. Medzi
odbormi, kde už dnes vidíme
veľké zastúpenie mužov, je
prednemocničná či intenzívna
starostlivosť. V každom prípade
prítomnosť
mužov
na
prefeminizovanom oddelení je
veľmi často prínosom, nech už
sa
jedná
o akékoľvek
pracovisko.
Čo je podľa Vás najväčším
problémom
súčasného
ošetrovateľstva?
Problém je už najmenej 20
rokov rovnaký a nikto v tomto
smere neurčil čo i len
minimálny posun. Presnejšie
nie problém, ale katastrofou
dnešného
ošetrovateľstva
a zdravotníctva ako celku je
prebujnelá byrokracia. Tá má
za
následok
absolútne
zdevastovanie
podstaty
ošetrovateľskej starostlivosti,
ktorou
je
bezprostredná
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komunikácia s
pacientom.
Nespochybňujem
fakt,
že
vedenie
zdravotníckej
dokumentácie je nedeliteľnou
súčasťou
poskytovania
starostlivosti, či dokonca môže
zohrať rozhodujúcu úlohu pri
súdnych sporoch, ale spôsob,
akým sa to deje, oberá
pacientov a sestry o spoločne
strávený čas. Táto situácia
dospela až tak ďaleko, že pri
rôznych
kontrolách
poskytovania
zdravotníckej
starostlivosti auditora ani len
nenapadne hodnotiť reálne
poskytovanú starostlivosť pri
lôžku
pacienta,
ale
iba
zdravotnícku dokumentáciu od
stola a len to, čo v nej nie je,
alebo je uvedené.

osobný
rast,
možnosť
vzdelávania,
práce
na
renomovaných pracoviskách a
veľmi
zaujímavé
finančné
ohodnotenie
obzvlášť
v
zahraničí.

Čo by ste odkázali tým, ktorí
uvažujú o tom, či si majú
vo
svojom
profesijnom
nasmerovaní
vybrať
zdravotnícke povolanie?

Dbajte
na
prepojenie
teoretických poznatkov a praxe
na odbornej stáži. Študujte
zdravotnícku
dokumentáciu,
sledujte symptómy jednotlivých
ochorení, to, čo predchádzalo
hospitalizácii i
aká bola
nastavená
ošetrovateľská
starostlivosť a terapia zo strany
lekárov. Nezabúdajte však na
najdôležitejšiu vec, a tou je
bezprostredná
komunikácia
s pacientom.

Potencionálny záujemca o
zdravotnícku profesiu, by si mal
byť plne vedomý, že ide o jedno
z najťažších povolaní. Neľahká
práca cez víkendy, sviatky či
v noci vo veľkom nasadení nie
je vhodná pre každého.
Na
druhej
strane
je
tu obrovský priestor pre

Čomu sa profesijne venujete
v súčasnosti? Aké sú Vaše ďalšie
profesijné plány do budúcnosti?
Aktuálne sa vo Veľkej Británii
venujem v plnej miere štúdiu
anglického jazyka a procesu
splnenia všetkých podmienok
pre
získanie
pracovného
povolenia
na
pozíciu
všeobecnej sestry v USA.
Čo by ste chceli odkázať
súčasným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Prešove?

Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
Foto: archív Michala Bošňoviča

Zdroj: https://www.everydayhealth.com/columns/what-its-like-to/what-its-like-male-nurse/
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Ako vyzerá práca sestry na súkromnej rehabilitačnej klinike v Rakúsku

Rozhovor s absolventkou prešovskej SZŠ
Etelou Sabolovou o práci sestry v Rakúsku

PhDr. Etela Sabolová MBA, MHA pôsobí na súkromnej rehabilitačnej klinike Privatklinik
Laßnitzhöhe v Rakúsku, kde pracuje ako sestra. Porozprávala nám o svojom súčasnom
profesijnom živote a o svojich začiatkoch v Rakúsku.
Ukončili ste prešovskú SZŠ. Ako
si
spomínate
na
svoje
stredoškolské obdobie na tejto
škole?
Bolo to najkrajšie obdobie
v mojom živote. Okrem
spomienok
mi
ostali
aj
priateľstvá, ktoré pretrvávajú
dodnes.
Aká bola Vaša profesijná cesta
po
ukončení
štúdia
na prešovskej SZŠ?
Nadviazala som ďalej na
štúdium, v ktorom pokračujem
dodnes. V čase mimo štúdia
som pracovala v agentúre
domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti ako team leader
a do dnešného dňa tam
pracujem ako garant na
dohodu. V roku 2011 som

začala pracovať v súkromnej
klinike Privatklinik Laßnitzhöhe
v Rakúsku,
kde
pracujem
dodnes.
Prečo ste sa rozhodli odísť
do zahraničia?
Najsilnejším podnetom bolo
finančné ohodnotenie. Potom
to bolo o získaní nových
poznatkov,
postupov,
vedomostí, skúseností a metód.
Aké
boli
Vaše
začiatky
v rakúskom zdravotníctve?
Veľmi ťažké.  No dnes na to
spomínam s úsmevom. Je to
iná mentalita. Samozrejme na
začiatku si vás potrebujú
„oťukať“ a zvyknúť si na vás, ale
asi je to všade takto. Buď
zapadnete alebo nie. Jazyk bol

veľký
problém,
pretože
spisovnú nemčinu, teda Hoch
Deutsch, veľmi nepoužívajú.
Asi
sedemdesiat
percent
kolegýň hovorí
dialektom
daného regiónu. Na začiatku
som si brala dokonca domov
z práce
podklady,
ako
anamnézu či diagnózy, aby som
si mohla všetko preložiť, prejsť
a naučiť sa to, alebo som
ostávala dlhšie v práci.
Aká úroveň znalosti nemeckého
jazyka je potrebná, ak niekto
chce ako cudzinec pracovať
v rakúskej klinike?
Keď som odchádzala, vtedy
stačila maturita z nemčiny.
Neviem, ako je to dnes, no
počula som, že musí byť úroveň
B2, čo je už pokročilejšia
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nemčina. V začiatkoch som
občas používala aj latinčinu, ak
som niečo nevedela povedať
nemecky.
Bolo po Vašom príchode
do zahraničia potrebné, aby ste
si
doplnili
pre
systém
tamojšieho zdravotníctva nejaké
štúdiá?
Vzhľadom k tomu, že som
v tom čase mala ukončené
vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa, tak nebolo
potrebné, aby som si doplnila
nejaké vzdelanie.
Čo Vás príchodom do rakúskeho
zdravotníctva
najviac
prekvapilo?
Všetkého máme dostatok.
Pacient si nemusí vziať ani
sprchový gél či uterák. Veľmi
prekvapujúce tam je , že ak má
pacient „len“ modrinu alebo
predpoklad, že sa mu môže
vytvoriť
nejaká
rana
automaticky robíme „Ranový
protokol“ a cez externú firmu
objednávam
antidekubitný
matrac
a
samozrejme
naplánujem celý ošetrovateľský
proces. Každá posteľ je
polohovateľná. V práci má
každá sestra služobný telefón.
Ak pacient zvoní, hneď sa mi to
ukáže na telefóne. Na každé
zvonenie od pacienta musíme
odpovedať do troch minút a raz
za tri mesiace nám príde
hodnotenie, či sme na zvonenia
od pacientov v dobrom čase
odpovedali. Pacienti sa môžu
vyjadriť aj k personálu, či ku
konkrétnej sestre, lebo pred
sesterskou izbou máme naše
fotky aj s menami. Máme aj
sestru, ktorá sa venuje
študentom, keďže študenti sú
u nás bez učiteľa. Ja som
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zodpovedná za hygienu, teda
kontrolu, či sa pracuje podľa
hygienických štandardov. Keď
máme
nových
študentov,
musím im vysvetliť základy
hygienicko–epidemiologického
režimu na pracovisku. Je toho
ešte dosť, ale to sú asi také
prvotné veci, ktoré ma
prekvapili.
Čomu sa teraz profesijne
venujete na rakúskej klinike?
Pracujem na skrátený úväzok
na súkromnej rehabilitačnej
klinike – zameranie ortopédia,
neurológia
a snažím
sa
momentálne o uznanie mojich
diplomov, aby som sa mohla
posunúť ďalej.
Čo Vás život v zahraničí naučil?
 Veľa.
Naučil ma napr.
nemiešať sa do vecí ktoré nie sú
v mojej kompetencii. Naučila
som sa z hľadiska bezpečnosti
nerobiť nič, čo nie je v mojej
náplni práce a samozrejme byť
samostatná a vydržať, aj keď je
to niekedy ťažké.

Koľko sestier
a ďalšieho
zdravotníckeho personálu sa
v jednej
službe
stará
o pacientov?

Je to tu presne dané zákonom,
koľko
sestier
je
na
prípadné množstvo pacientov.
Samozrejme pracujeme podľa
toho. No môžem povedať, že
máme približne 55 pacientov a
sme dve sestry a dvaja asistenti.
Samozrejme, sú to viac–menej
mobilní pacienti. V
nočnej
službe
som
sama.
Ak
potrebujem pomoc, zavolám si
ju z iného poschodia.
Čo Vás napadne, ak porovnáte
systém slovenského a rakúskeho
zdravotníctva?
Myslím si , že naše sestry sú
vedomostne
na
špičke.
Za vzdelanie sa nemusíme
vôbec hanbiť, no určite cítiť ten
rozdiel, kde sú peniaze a kde
nie. To je veľká škoda. Myslím
si,
že
keby
bolo
u
nás
dostatočné
množstvo
finančných prostriedkov, ako
napríklad v Rakúsku, dokázali by
sme omnoho viac.
Ak by ste sa teraz vrátili
na Slovensko, čo by ste si
priniesli
z
rakúskeho
zdravotníctva s túžbou zaviesť
to aj u nás na Slovensku?
V Rakúsku
môže
sestra
pracovať na skrátený úväzok.
Ako napríklad na 25%, 50%,
75% a na plný úväzok, a to je
cítiť aj na tom, že ak pracujete
menej, môžete sa napríklad
venovať
rodine
alebo
koníčkom. Tešíte sa do práce,
ste oddýchnutá... Čo sa týka
systému, záležalo by to od
toho, kde by som sa ocitla. Je to
ťažko takto tu to napísať, lebo
je toho veľa  Musela by som
preskúmať, ako to funguje na
danom
oddelení,
akú
anamnézu sestry používajú, či

Naše rozhovory
pracujú
presne
podľa
ošetrovateľského procesu, či sa
používa Barthelova škála, alebo
VAS... Človek musí najprv vidieť,
aby mohol vôbec niečo meniť
alebo priniesť. No ešte jedno,
čo mám veľmi rada v práci, je
to, že sa teším každý rok na
predvianočnú večeru v kruhu
kolegýň. Každý rok si jedna
potiahne
meno
niektorej
kolegyne a je jej tajný
„obdarovateľ“. Je to veľmi
pekný zvyk. Mohlo by to byť
všade.
Čo je podľa Vás pre slovenského
zdravotníka najťažšie, ak odíde
pracovať
na
kliniku
do
zahraničia?
Hlavne to, že je ďaleko od
kruhu rodiny a priateľov. Je
odkázaný sám na seba. Musí si
veriť, byť priebojný, mať
potrebné
vedomosti
a zručnosti, ktoré musí ukázať
a samozrejme ovládať reč.
Všetci vieme, v čom je práca
zdravotníka v Rakúska ľahšia
v porovnaní so Slovenskom
vzhľadom na stav rakúskeho
zdravotníctva. Je ale podľa
pozorovaní alebo skúseností
niečo, v čom to majú zdravotníci
v Rakúsku ťažšie ako zdravotníci
na Slovensku?

Na zvonenia pacienta musíme
odpovedať do troch minút.
Každé tri mesiace chodia
hodnotenia. Pacienti pri príjme
dostanú papier, kde sa môžu ku
všetkému vyjadriť. Teda aj
k samotnému personálu, či ku
konkrétnej sestre. Niekedy je
tam aj menovaná konkrétna
sestra a sťažnosť. Nie je to také
veľmi pekné. Keď je pacient
s niečím nespokojný (napríklad
nedostane čaj včas), ide sa
niekedy
sťažovať
rovno
k riaditeľovi. Mám pocit, že
pacient je čoraz viac náročnejší.
Aký
je
v Rakúsku
vzťah
zdravotníkov
k pacientom?
Vidíte rozdiely oproti nášmu
zdravotníctvu?
Sú pacienti a pacienti a sú
sestry a sestry. Tak je to všade.
Samozrejme sa snažíme pre
pacienta urobiť maximum, ale
myslím, že takto to funguje
všade. Pacienta si doslova
„hýčkame“.
Plánujete sa vrátiť na Slovensko,
alebo uvažujete o tom, že
budete
trvalo
pôsobiť
v rakúskom zdravotníctve?
Plánujem
sa
vrátiť
na Slovensko, ak príde tá
správna ponuka. Som otvorená
možnostiam, ale človek nikdy

nevie, kde skončí.  Ja vravím –
človek mieni, Pán Boh mení. 
Čo by ste poradili tým, ktorí
uvažujú o tom, že určitú časť
svojho života budú pôsobiť ako
zdravotníci v zahraničí?
Hlavne aby získavali vedomosti,
ktoré sa im ponúkajú, či už
praktické alebo teoretické, lebo
nevedomosť ich dobehne. Tak
ako v niektorých prípadoch
mňa. To znamená, že ešte teraz
musím otvárať knihy.
Čo by ste chceli odkázať
súčasným
študentom
SZŠ
v Prešove?
Učiť sa, učiť sa, učiť sa. 
Všetko, čo sa naučíte, sa vám
v živote vráti. Ak by mal niekto
nejaké otázky, neváhajte sa na
mňa obrátiť, preto ak budem
vedieť, odpoviem, a ak budem
môcť, pomôžem.
S pozdravom
PhDr. Etela Sabolová MBA, MHA
et.sabolova@centrum.sk
Foto: archív Etely Sabolovej
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová

„Pacienti pri príjme dostanú papier, kde sa môžu ku všetkému
vyjadriť. Teda aj k samotnému personálu. Niekedy je tam aj
menovaná konkrétna sestra. Je to také nie veľmi pekné.“
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Zaujímavosti

Zaujímavosti o vitamínoch
Vitamín A poznali už
v starom Egypte a
používali ho pri liečbe
šeroslepoty, spomaľuje
rozvoj srdcových chorôb
podporuje obnovu
pokožky, chráni pred UV
žiarením a zabraňuje
vzniku vrások. Je dôležitý
pre tvorbu progesterónu,
ktorý chráni plod počas
tehotenstva.

Je nositeľom energie,
chráni pred zápalom žíl,
pozitívne vplýva na
fungovanie centrálneho
nervového systému a
pri liečbe sklerózy
multiplex, nevyhnutný
pre tvorbu červených
krviniek, pôsobí proti
zhubnej anémii, znižuje
spolu s kyselinou listovou
hladinu homocysteínu,
zlepšuje pamäť
a koncentráciu,
podporuje dobrú náladu.

Dôležitý pre telesný rast,
dôležitý pre zdravie
pokožky a nechtov,
posilňuje srdce, pomáha
pri zvládaní stresu,
pomáha pri zvládaní
fyzickej námahy, dôležitý
pre látkovú výmenu
a správnu činnosť
nervového systému
a mozgu.
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Vitamín B3 sa niekedy
nazýva aj vitamín PP
(protipelagrický) alebo
kyselina nikotínová.
Podporuje funkciu
tráviaceho ústrojenstva a
lieči zápaly žíl.
Nedostatok spôsobuje
pelagru, únavu,
vyčerpanie, nervozitu,
podráždenosť,
skľúčenosť, stratu chuti
do jedla.

Dôležitý pre imunitné
funkcie organizmu,
pomáha v prevencii
srdcových chorôb,
dôležitý pre
rozmnožovanie buniek a
správnu činnosť
nervového systému.

Zvyšuje plodnosť,
podporuje dlhovekosť,
zmierňuje tvorbu vrások,
pomáha udržiavať
zdravie pokožky a zdravie
vlasov, pomáha hojeniu
rán, zmierňuje jazvy,
pomáha pri hojení
popálenín a pri tvorbe
protilátok v tele. Pomáha
pri hojení infekcií.
Dôležitý pre fungovanie
nervového systému,
znižuje vyčerpanosť,
únavu a stres.

Zaujímavosti
Ovplyvňuje rast kostí
a zubov, pomáha
posilňovať kosti a hojiť
zlomeniny. Dôležitý
v tehotenstve, pomáha
správnemu vývoju plodu.
V detstve pomáha
správnemu rastu
chrupaviek, kostí
a zubov. Pri jeho
nedostatku dochádza
v detstve aj v dospelosti
k nedostatočnej výžive
a krehkosti kostí.

Vitamín B9 zlepšuje
mentálne funkcie
ľudského mozgu
a prispieva k emočnému
zdraviu. Je dôležitý
pre zdravé srdce a cievy.
Dôležitý pre zdravý vývoj
plodu v tehotenstve.

Vitamín K pomáha
správnej zrážanlivosti
krvi a znižuje riziko
vnútorného krvácania.
Pomáha predchádzať
nadmernému krvácaniu
pri poraneniach
a operáciách. Zabraňuje
nadmernej tvorbe
modrín. Podporuje
metabolizmus kostí
a udržiava zdravie kostí.
Pomáha tiež pri
spaľovaní tukov
a prevencii vzniku
zubného kazu.

Vitamín H sa nazýva tiež
Biotín. Znižuje bolesti
vo svaloch, pomáha proti
depresiám. Podporuje
činnosť centrálnej
nervovej sústavy.
Pomáha v prevencii
zvýšenej únavy. V detstve
je dôležitý pre správny
rast a vývoj dieťaťa.




Vanesa Karabinošová, I.D.
Katarína Guľášová, I.A

Spracované podľa
https://www.zdravie.sk/sekcia/85/vitaminy?p=2 https://www.vitaminymineraly.sk/clanky/vitaminy
https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1348038/Velky-prehlad-vitaminov
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NOVÝ ROK

Všetkým zamestnancom,
žiakom,
spolupracovníkom
a sympatizantom SZŠ
želáme
krásne, pokojom
a radosťou naplnené
VIANOČNÉ SVIATKY,

Už blíži sa nám nový rôčik,
môžem urobiť nový krôčik.
Ak som bol zlý, neposlušný,
môžem nanovo žiť život slušný.
Sme len ľudia, preto viem,
že nový začiatok chcem.
Prežiť ho v šťastí, zdraví
už nechcem byť ako davy.
Chcem skúsiť proti prúdu ísť,
bez ohľadu na to, o čo môžem prísť.
Chcem pomáhať v núdzi ľuďom
a všetko brať hlavne s kľudom.
Možno nespĺňam požiadavky vaše
už sa nedostanem do žiadnej kaše.
Chorým deťom dávať silu
a nemyslieť na nič chvíľu.
To mi dáva nový rok,
len musím spraviť ja prvý krok.
Byť správnym človekom,
nebyť ničím otrokom.
Nové pravidlá si určiť,
napríklad poctivejšie sa učiť.
Pomáhať tým, ktorým treba,
ktorým chýba dať aj chleba.
Rešpektovať sa navzájom by sme mali,
aby menej sme sa hádali.
Sadnúť si ako rodina ku stolu,
vyrozprávať všetky chyby ktoré sme spravili,
hodiť ich za hlavu, aby sme sa ich zbavili.
Je tu totiž nový rok,
ja som odhodlaná urobiť prvý krok.

pokojný a šťastný vstup
do Nového roku 2020.
Zdroj: https://www.myjewishlearning.com/article/jews-christmas/
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