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Editoriál
Všetci tí, čo ste ešte na škole ostali!
Môžem napísať veľmi dlhý nostalgický zoznam s klasickými gýčovými
výlevmi, ako: „končíme na škole a ideme do života“ alebo „všetci mi budete
strašne chýbať a budem na vás každý deň spomínať!“ Fuj! Z podobných fráz,
ktoré sa na konci zvyknú písať, mi naskakuje nepríjemná husia koža! Nalejme
si čistého vína. Každý jeden, ktorý si niesol pred pár týždňami z tejto školy
maturitné vysvedčenie si spokojne povzdychol, že už mu p. uč. Petrisková
nikdy nepovie: „No a za domácu úlohu bude z červenej knihy..“ a nebude
musieť odpovedať: „takú sme nedostali..“ (nič osobné a usmejte sa!
)Stávka, že nikto po ceste domov neplakal? Našou túžbou a najvyšším
cieľom bolo zmaturovať a radosť tých, ktorým sa to podarilo, prevyšuje
akúkoľvek nostalgiu, ktorá zrejme príde až v prvý deň na výške alebo v práci.
Ak vôbec. Napriek tomu. Cesta dáva cieľu zmysel. Prísť na SZŠ na dva
mesiace sa všetko naučiť a zmaturovať by bolo strašne suché. Radosť, ktorá
vyrástla po absolvovaní všetkých stresov, má zmysel vďaka všetkým
situáciám, ktoré sme tam prežili. Ja fakt dúfam, že ak budem pri spomínaní
plakať, tak jedine od smiechu! :D Keď si spomeniem na kuchárky, ktoré tušili,
že po zazvonení na obednú prestávku príde hladné utekajúce stádo.
Na Polohovú, ktorú aj napriek stene počuť kričať z vedľajšej triedy.
Na Gombika, ktorý tancuje po chodbe na Ortopédii, ale strašne nenápadne,
aby ho vrchná sestra nevidela. A to všetko k tomu patrí! Teraz sme mladí
a robíme nezrelé veci. Skvelo by som teraz dokázala všetko zabiť stareckou
vetou „ raz vyrastieme a budeme zodpovední“. Nie! Napíšem, pôjdeme von
a zostaneme večne mladí, celému svetu ukážeme, že teraz tu dupeme my!
Potom si narazíme kečku, zdvihneme sa a proste pôjdeme ďalej. Lebo sme tu
a žijeme. Posledný pokus o kreatívny úvodník. Sľubujem.
Bolo mi cťou a štátnym sviatkom stáť po vašom boku!
Ivana Čolláková
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Exkurzia vo fitnescentre

Dňa 12. 01. 2017 sa žiaci III. ročníka
odboru masér zúčastnili školskej akcie
s názvom „Exkurzia vo fitnescentre“,
ktorá sa konala v zariadení Slyofit
na Škultétyho ulici v Prešove. Exkurzia
prebiehala počas 6. až 8. vyučovacej
hodiny. Táto akcia bola
usporiadaná pedagógmi,
ktorí vyučujú odborný
predmet „Rekondično-relaxačné cvičenia“ za účelom
skvalitnenia výučby a rozšírenia obzorov v rámci tohto
predmetu. Exkurzia mala aktívny charakter, a teda žiaci
sa aktívne zúčastňovali na cvičení, konkrétne si mohli vyskúšať
tzv. „kruhový tréning“, ktorý sa skladal z 13 stanovíšť a bol
zameraný na precvičenie svalov celého tela.
Mgr. Katarína Steinerová
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Popoludnie 31. 1. 2017
sa pre veľkú skupinu
žiakov našej školy nieslo
v duchu 2. ročníka
študentského večierka
usporiadaného
pod
záštitou ŽŠR. Večierok
sa konal v priestoroch
jedálne UNIPO a niesol
sa v atmosfére krásy
a noblesy. 150 študentov
si mohlo vychutnať večer
s vynikajúcou hudbou
a pochutnať si na skvelej
večeri.
Večierok
slávnostne otvorila pani
riaditeľka,
predsedníčka
ŽŠR
povedala
pár
slov
na úvod a ku slávnostnej atmosfére prispelo aj spevácke duo. Večierkom nás
sprevádzala šikovná moderátorka z II.B triedy. Žiaci okrem skvelého tanca
a jedla mali možnosť vyskúšať svoje šťastie v bohatej tombole vďaka našim
štedrým sponzorom, v ktorej bolo možné vyhrať až 80 cien. Naši žiaci
dokázali, že aj napriek tomu, že večierok sa konal v popoludňajších hodinách,
sa vedia stretnúť, obetovať svoj voľný čas a vytvoriť kontinuitu a duch
priateľstva ako správni zdravotníci.
Mgr.Katarína Steinerová, Mgr. Zuzana Repaská
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Volejbal žiačok
Dňa 9. 2. 2017 sa žiačky SZŠ zúčastnili na okresnom kole vo volejbale
stredných škôl. Turnaj je rozdelený do skupín. V našej skupine sme si zmerali
sily s Gymnáziom J. A. Raymana, Gymnáziom sv. Moniky, SZŠ Bazila Veľkého,
Gymnáziom Solivarská. Po dvoch výhrach a dvoch prehrách sme sa umiestnili
na treťom nepostupovom mieste. Škoda prehraného zápasu s GJARkom,
ktorý skončil 1:2 v náš neprospech. V treťom sete rozhodovali skúsenosti

Vita

2/2017
žiačok gymnázia, z ktorých väčšina hrá volejbal aj súťažne. Žiačky, ktoré nás
reprezentovali vo volejbale, boli: Andrea Kanašová, Ľubomíra Desiatniková,
Alexandra Dlugošová, Lenka Hopková, Simona Stoláriková a Nikola
Michalíková. Dievčatá bojovali zo všetkých síl a aj napriek tomu, že sme
nepostúpili, majú veľký obdiv, že takto pekne obstáli v silnej konkurencii.
Mgr. Tomáš Fiamčik
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Svetový deň chorých
Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11.
februára od roku 1992. Ustanovil ho pápež Ján
Pavol II. Je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom
na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok
pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné
choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.
Tento deň sme si na našej škole pripomenuli školskou akciou, pri ktorej si
dvaja vybraní zástupcovia z každého študijného odboru pripravili pre žiakov
krátky vstup. Zástupcovia študijného odboru zdravotnícky asistent ponúkli
žiakom a vyučujúcim možnosť dať si zmerať krvný tlak a BMI. Zástupcovia
študijného odboru masér v krátkosti poinformovali o správnom držaní tela –
škole chrbta. O správnej technike čistenia zubov poinformovali zástupcovia
študijného odboru zubný asistent. Ďakujeme všetkým vyučujúcim a žiakom,
ktorí sa podieľali na akcii.
Mgr. Mária Kaliňaková
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Na začiatku školského roka 2016/2017 ŽŠR vyhlásila súťaž o triedu s najlepšou
dochádzkou za prvý polrok. Víťaznej triede prisľúbila pizzu a malé
občerstvenie. Túto súťaž vyhrala trieda III.C, ktorá mala len 28,38
vymeškaných hodín na žiaka. Žiaci si svoju výhru vychutnali spoločne
s triednou učiteľkou Mgr. Lenkou Sabolovou v stredu 15.2.2017 počas
obedňajšej prestávky. Veríme, že im toto pohostenie chutilo a že táto súťaž
bude motivovať aj žiakov z ostatných tried, aby sa do budúcna usilovali o čo
najlepšiu dochádzku.
Mgr. Zuzana Repaská, Mgr.
Katarína Steinerová
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Prezentácia študijných odborov SZŠ v ZOC MAX
Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne
slávi 11. februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola
spojená s prezentáciou študijných odborov. Prezentácia sa konala v dňoch 20.
- 24. februára 2017 sa v čase od 12.00 - 17.00 hod. v ZOC MAX Prešov. Žiaci
našej školy prezentovali tieto študijné odbory: zdravotnícky asistent  zubný
asistent  masér. Žiaci študijného odboru zdravotnícky asistent merali
záujemcom krvný tlak a pomocou prístroja vypočítali hodnoty indexu telesnej
hmotnosti (BMI). Techniky jemnej masáže tváre, ramien a rúk predviedli
záujemcom žiaci študijného odboru masér. Žiaci študijného odboru zubný
asistent informovali o prevencii zubného kazu a správnej starostlivosti
o ústnu dutinu. Pre verejnosť boli pripravené letáky s informáciami o našej
škole. Akcia mala pozitívny ohlas a prispela tak väčšej informovanosti
o študijných odboroch, ktoré sa vyučujú na našej škole. Všetkým vyučujúcim
a žiakom, ktorí sa do akcie zapojili, ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Mgr. Mária Kaliňaková
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„Škola chrbta“
Skupinka žiakov 4. D triedy
v zložení - Michaela Čurlíková,
Beáta Remetová, Simona Saxová,
Soňa Slavošová a Damián Huba
v rámci klinických cvičení a projektu
„Aby chrbát nebolel“ navštívili dňa
27.2.2017 Súkromnú základnú
školu DSA na Mukačevskej ulici v Prešove po druhýkrát. Cieľom tejto návštevy
bolo prezentovať „školu chrbta“ a edukovať žiakov prvého stupňa o zásadách
a pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nás nebolel chrbát. V úvode
bolo žiakom prostredníctvom prezentácie vysvetlené, ako správne
a nesprávne vykonávať bežné denné činnosti. Naši žiaci si pripravili
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jednoduché cviky na fit lopte, na nestabilnej plošine, cviky s overbalom
a therabandom (pomôcky na cvičenie). Deti si vyskúšali základy správneho
držania tela, sedu i nosenia školskej tašky. Na záver si všetci zatancovali
krátky, ale o to zábavnejší tanec na jednoduchú detskú pesničku od speváka
Mira Jaroša. Žiaci boli veľmi aktívni a komunikatívni. Veríme, že táto forma
edukácie bola prospešná nielen pre žiakov a dúfame, že takýto typ školskej
akcie sa zrealizuje aj v budúcom školskom roku. Všetkým zúčastneným patrí
moje veľké ĎAKUJEM.
Mgr. Soňa Smiková
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Edukácia predškolských detí o základoch dentálnej
hygieny a prevencie
Dňa 28. 2. 2017 niektoré žiačky
druhého a tretieho ročníka študijného
odboru ZUBNÝ ASISTENT navštívili
deti v materskej škole na Sabinovskej
ulici v Prešove. Zámerom ich návštevy
bolo priblížiť deťom jednoduchou
a hravou formou základy dentálnej
hygieny a prevencie. Vďaka vizuálne
pútavej a hravej forme edukačného
stretnutia bola táto akcia deťmi
obľúbená už pri jej minuloročnej
realizácii. Podobne tomu bolo aj tento
rok. Deti mali možnosť počuť
jednoduchý a názorný výklad o tom, ako sa starať o svoje zúbky. Pozreli si
obrázky smejúcich-zdravých a plačúcich-chorých zúbkov. Učili sa, ktoré
potraviny ich zúbkom škodia a ktoré im neškodia. Neskôr si mali možnosť pod
vedením budúcich zubných asistentiek vyskúšať to, ako si majú správne čistiť
zúbky. Vzdelávacia akcia bola ukončená kreslením a farbením obrázkov, ktoré
súvisia s dentálnou prevenciou. Realizácia vzdelávacej akcie v priestoroch
materskej školy bola prínosom pre škôlkárov, ale aj pre budúce zubné
asistentky, ktoré počas nej mali možnosť rozvíjať svoju prípravu na prácu
s detským pacientom, tentoraz vo forme edukačno-preventívnej
starostlivosti.
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
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Odborná exkurzia pracoviska zubnej techniky
Prvý marec 2017
bol pre žiakov II. E
triedy študijného
odboru
zubný
asistent
trocha
odlišný
v
porovnaní
s inými bežnými
dňami povinnej
školskej
dochádzky. Tento
deň bol obohatený o priame zážitky zo súkromného pracoviska zubnej
techniky pána Mgr. Vladislava Šimka na ulici 17. novembra, ktoré je v Prešove
oproti iným zubným laboratóriám výnimočné svojimi veľkými priestormi
a môžeme s istotou tvrdiť, že ide o najväčšie pracovisko zubnej techniky
v Prešove. Pána magistra žiaci vnímali ako veselého, veľmi ochotného pána,
pripraveného im odovzdať čo možno najviac informácií, i keď len za krátky
čas, počas exkurzie. Rolu učiteľa v tej chvíli zvládol na jednotku, ale nemožno
sa tomu čudovať, pretože počas jeho niekoľkoročnej praxe v odbore zubná
technika zamestnával mnohých zubných laborantov, ktorých vychovával a učil
tomuto remeslu a z ktorých sú teraz úspešní, zruční zubní technici. Žiakov
oboznámil s rolou zubného technika ako jedného z dôležitých článkov
zubolekárskeho tímu priamo v akcii. Vysvetlil im význam práce zubného
technika v procese výroby protetickej náhrady zubov a žiaci mohli v priamom
prenose sledovať výrobu jednej z obrovského množstva druhov protetických
náhrad v laboratóriu. Žiaci mohli vidieť prístrojové vybavenie zubnej techniky
a naučili sa aj to, aká dôležitá je ich práca a úloha zubného asistenta pri
zhotovení fixnej či snímateľnej protetickej náhrady.
Mgr. Silvia Doľacká, Mgr. Terézia Kočišová, Bc. Danka Pavelová
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Školské kolo súťaže - „Za krásu slova“

Dňa 02. 03. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – „Za krásu slova“ v roku
Svetozára Hurbana Vajanského, na ktorom sa zúčastnili 12 žiaci - Katarína
Galová z I. B triedy, Ema Vasilčínová z I. B triedy, Patrícia Filipová z I. D triedy,
Lucia Pavlíková z I.D triedy, Karolína Gáborová z I. D, Eva Ľašová z II. B triedy,
Marianna Petrová z II. B, Jana Kalistová z II. E triedy, Matúš Bjalas z III. E
triedy, Zuzana Krehlíková z III. E, Sára Sirotňáková z III. D triedy a Ivana
Čolláková zo IV. D triedy. Všetci žiaci najprv absolvovali písomnú časť –
gramatický test. Nasledovala ústna časť, pozostávajúca z rečníckeho prejavu
na zvolenú tému. Všetci žiaci prejavili istú gramatickú i rečnícku úroveň. Boli
kreatívni a dokázali svojím vystupovaním zaujať tak porotu, ako aj ostatných
účastníkov. Po záverečnom spočítaní bodov za jednotlivé časti a posúdenia
ich rečníckych zručností sa porota zhodla na týchto výsledkoch: 1. miesto
obsadila Sára Sirotňáková z III. D, 2. miesto obsadila Katarína Gállová z I. B a
3. miesto zaslúžene patrilo Ivane Čollákovej zo IV. D triedy. Krajské kolo tejto
súťaže sa uskutočnilo dňa 23.03.2017 na Súkromnej odbornej strednej škole v
Prešove a našu školu reprezentovala žiačka, Sára Sirotňáková z III. D., ktoroá
získala čestné uznanie. Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov a
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Mgr. Zuzana Michalovová

Pracovná návšteva ministra zdravotníctva
Jedným z významných dní, ktorý sa zapíše do dejín Strednej zdravotníckej
školy je 16. marec 2017. V tento deň navštívil našu školu minister
zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Jeho návšteva bola zameraná na odbornú
prednášku so žiakmi 4. ročníka denného štúdia v študijnom odbore
zdravotnícky asistent. Prednáška s následnou diskusiou súvisela s vyhláškou č.
28/2017 platnou od 01. marca 2017, v ktorej sa upravujú pracovné
kompetencie zdravotníckeho asistenta. Program pokračoval prehliadkou
odborných učební študijných odborov zdravotnícky asistent, zubný asistent
a masér. Pán minister vyjadril spokojnosť s materiálnym vybavením
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odborných učební. Pracovnú návštevu minister zdravotníctva SR ukončil
stretnutím s vedením školy.
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Lyžiarsky kurz – Tatranská Lomnica 13. 3. – 17. 3.
2017
V dňoch 13. 3. – 17. 3. 2017 sa
55 žiakov a žiačok prvého
a
druhého
ročníka
SZŠ
zúčastnilo lyžiarskeho kurzu
v
Tatranskej
Lomnici.
Ubytovanie bolo v hoteli
Sasanka 50 m od nástupnej
sedačkovej lanovky. Lyžiarsky
kurz
prebiehal
v dňoch pondelok až piatok,
kde boli žiaci rozdelení do
piatich skupín, pod vedením
inštruktorov. Žiaci absolvovali
výcvik na svahu, kde si osvojili
a
zdokonalili
činnosti
a
zručnosti
z
metodiky
lyžovania. Posledný deň boli
preteky, kde žiaci ukázali, čo sa
naučili.
Počas
kurzu
vo večerných hodinách žiaci
absolvovali
prednášky
z vybraných tém lyžovania ako
Biely kódex, História lyžovania,
Prvá pomoc na horách.
Po prednáškach bol kultúrny program, kde si každá skupina pripravila
program
pre
ostatné
skupiny.
Vo štvrtok bol karneval, kde žiaci prezentovali svoje masky. Počas celého
kurzu boli odmeňovaní aj tí najlepší. Žiaci dostali ceny za najkrajšiu masku,
najkrajšiu izbu a taktiež medaily a diplomy za slalom. V neposlednom rade
dostali aj extra ceny od svojich inštruktorov. Chcel by som sa poďakovať
nielen inštruktorom, ale aj všetkým žiakom za príjemné chvíle strávené
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v Tatranskej Lomnici a verím, že poniektorí zdokonalili svoje zručnosti a iní
sa aj niečo nové naučili.
Mgr. Tomáš Fiamčik

Exkurzia Solivar Prešov
Dňa 15. marca 2017 žiaci I.A, I.B, I.C a I.D navštívili Solivar - národnú kultúrnu
pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky
na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie
a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu
kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrili najmä šachta Leopold,
zásobníky na uskladnenie vyťaženej soľanky (postavené v roku 1815), huta,
varňa (na prelome 18. a 19. storočia boli postavené 2 varne – František
a Ferdinand). Žiaci našej školy navštívili 3 objekty - budovu, v ktorej sa
nachádzala šachta Leopold, zásobníky na uskladnenie vyťaženej soľanky a
budovu, v ktorej sa nachádzali varne. Počas samotnej prehliadky
a odborného výkladu sa žiaci dozvedeli mnoho cenných informácií súvisiacich
s históriou ťažby, spracovania a výrobou soli.
PaedDr. Júlia Geletičová
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Exkurzia HaZZ Prešov- Kostolná VEŽA Prešov
Žiaci druhých ročníkov našej školy (II.A, B, C, D) sa 15. marca 2017 zúčastnili
exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov. Stretli sa s ľuďmi, ktorí dennodenne
nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných. Oboznámili sa s náplňou ich
práce a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií súvisiacich s prácou
hasičov. Po exkurzii absolvovali výstup na kostolnú vežu Konkatedrály sv.
Mikuláša v Prešove. Cestou nahor si prezreli sochy svätcov z 18. storočia.
Prekonali 200 schodov a pozreli si Prešov z krásnej vtáčej perspektívy.
RNDr. Adriana Sovičová, PhD., Mgr. Zuzana Repaská
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Hádzaná
Dňa 20.03.2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo v hádzanej žiačok stredných
škôl, ktoré sa konalo v telocvični SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Našu školu
reprezentovalo 8 húževnatých dievčat. Hrali 3 zápasy s Gymnáziom
Konštantínova, so SŠ Ľ. Podjavorinskej a Gymnáziom J.A. Raymana. Dievčatá
hrali skvelo. Každý jeden zápas bol kondične náročný, no zároveň bol veľkou
výzvou načrieť na dno svojich síl. Bojovali do poslednej sekundy, aby zvrátili
výsledok vo svoj prospech. Odmenou za vynaložené úsilie bolo pódiové
umiestnenie. Našim hádzanárkam za krásne 3. miesto ďakujeme.
Mgr. Lenka Sokol
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PREZENTÁCIA KNIHY PRVÁ POMOC V PRAXI
„Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša
jej odpovedá.“ (André Maourois) Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája
nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i
s odpočinkom v podobe čítania kníh. Keď siahneme do histórie, tento mesiac
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sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý
sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť. Aj naša škola sa snaží
prepojiť teoretické vedomosti s tými praktickými. A práve preto sa v našej
škole sa dňa 21.03.2017 uskutočnila pútavá prezentácia knihy – Prvá pomoc
v praxi spojená s autogramiádou autorov Bc. Miriamy Pištejovej a Bc. Dušana
Krausa. Na tejto prezentácii sa zúčastnili žiaci 1. – 4. ročníka dennej formy
štúdia. Autori tejto knižnej publikácie sa zhostili svojich rolí veľmi autenticky.
Všetci sme so zatajeným dychom počúvali a sledovali, ako máme správne
podávať prvú pomoc, ako sa máme vyhnúť chybám pri podávaní prvej
pomoci, ako máme využiť poznatky z prvej pomoci v praxi... Dozvedeli sme sa
mnoho nových a prospešných informácií. V závere prezentácie knihy si autori
zaslúžene vyslúžili veľký aplauz.
Mgr. Zuzana Michalovová
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Jarné upratovanie
Ani nás nenechali prvé jarné lúče ľahostajnými... Dňa 21.03.2017 sa žiačky I.A
aktívne zapojili do úpravy okolia školy po zimnom období. Spoločne v areáli
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školy urobili jarnú brigádu, ktorou skrášlili vonkajší areál školy. Všetky žiačky
pracovali s veľkou chuťou a dobrou náladou. Odmenou pre nás všetkých
bude čisté a pekné okolie školy, v ktorej trávime svoj učebný i voľný čas.
Ďakujeme.
Mgr. Lenka Sokol, Mgr. Miloš Marinica

Basketbal
V zdravom tele zdravý duch, presne tohto hesla sa držali naše žiačky, keď dňa
24. 3. 2017 reprezentovali našu školu na obvodnej súťaži v basketbale SŠ
žiačok. Súťaž sa konala na Elbe v Prešove. V skupine sa stretli s domácou
Elbou, SŠ Ľ. Podjavorinskej a s Pedagogickou a sociálnou akadémiou. Súperi
boli ťažkí, no naše dievčatá bojovali, ako sa len dalo. Domáci tím sa nám
podarilo zdolať, no ostatné zápasy boli nad naše sily. Skončili sme na treťom
nepostupovom mieste, čo nás mrzí, no veríme, že každá skúsenosť posunie
dievčatá vpred. Za ich bojovnosť a energiu v každom zápase ďakujeme.
Mgr. Lenka Sokol
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Deň učiteľov na SZŠ
„Priemerný učiteľ hovorí, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ predvádza,
skvelý učiteľ inšpiruje...“ W. A. Ward
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Takéto
a mnoho iných
prianí si mohli
učitelia našej
školy prečítať
na pozdravoch
od žiakov ako
prejav
úcty
na sviatok Dňa
učiteľov.
Žiacka školská
rada si pre nich
pripravila
prekvapenie v podobe milých slov, ktoré odzneli v školskom rozhlase v podaní
Marianny Petrovej a Moniky Krajňákovej z II.B triedy. Každá trieda
si pripravila pre vyučujúcich pozdravy plné ďakovných slov a motivačných
prianí, a tým vzdala úctu každému učiteľovi našej školy. Ďakujeme, že máme
takýchto žiakov.
Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Katarína Steinerová
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Oblastné kolo - basketbal chlapci SŠ
Dňa 23.03.2017 sa konalo oblastné kolo v basketbale chlapcov stredných
škôl v telocvični SPŠ stavebnej v Prešove. Naši žiaci sa umiestnili na treťom
mieste.
Mgr. Alexej Bayer
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Deň narcisov 2017
Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento
rok sa konala už po 21.-vý krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 7.
apríla 2017 - zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto
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gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa
narcisov sme pomohli vyzbierať finančné prostriedky na pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Na tejto ušľachtilej akcii sa
podieľala aj naša škola, 24 žiakov III.C triedy sa aktívne zapájalo do predaja
narcisov a zároveň edukovali okoloidúcich o význame a priebehu zbierky.
Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, patrí veľké ĎAKUJEME !
Mgr. Erika Provázková

Odborná exkurzia Kliniky stomatológie a
maxilofaciálnej chirurgie

Dňa 05. 04. 2017 sa žiaci tretieho a druhého ročníka študijného odboru zubný
asistent zúčastnili odbornej exkurzie na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Žiaci boli obohatení
o mnoho zaujímavých informácií na prednáške, ktorú si pre nich pripravil sám
pán profesor Mudr. Peter Stanko. PhD., napriek jeho časovému vyťaženiu.
Program, ktorý pre nás zamestnanci Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie pripravili, bol obohatený o prezentáciu jednotlivých oddelení – ako
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maxilofaciálna chirurgia, oddelenie protetiky, čeľustnej ortopédie, dentálnej
hygieny, oddelenie terapeutického zubného lekárstva, oddelenie
parodontológie, či predklinického zubného lekárstva, kde žiaci mohli
v priamom prenose sledovať výučbu študentov zubného lekárstva, ich prácu
pri kresle a ošetrovanie pacientov, či prácu na fantómoch, odbery odtlačkov
pred zhotovením protetickej náhrady. Žiaci sa o možnosť štúdia odboru
zubného lekárstva v Bratislave a praktické cvičenia na klinikách pomerne
zaujímali. Dostali sa k nim informácie o tom, že starostlivosť o dutinu ústnu
nekončí len pri dutine ústnej, ale súvisia s ňou mnohé ochorenia celého
organizmu.
Mgr. Silvia Doľacká, PhDr. Ľudmila Andraščíková, RNDr. Adriana Sovičová,
PhD., PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Piata celoslovenská konferencia žiakov odboru
zdravotnícky asistent
Dňa 5. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici stretli žiaci 17 stredných
zdravotníckych škôl, aby na 5. celoslovenskej konferencii žiakov odboru
zdravotnícky asistent predstavili svoje prezentácie, zamerané na starostlivosť
o pacienta s ochorením hornej časti tráviaceho traktu. Paleta tém bola naozaj
široká, vysvetľovala sa nielen anatómia a fyziológia uvedených častí ľudského
tela, ale mnohí zúčastnení spestrili svoje prezentácie pútavým
videozáznamom endoskopického vyšetrenia, či fotografiami z regionálnych
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nemocníc. Aj naša škola prijala pozvanie do Banskej Bystrice a aktívne sme sa
zúčastnili spomínaného podujatia. Žiačky II. A triedy Alžbeta Raticová
a Kristína Kokolíková mali hneď po slávnostnom otváracom príhovore
zástupcu školy a vedúcej študijného odboru zdravotnícky asistent možnosť
odprezentovať pred plnou banskobystrickou aulou SZŠ tému Anatómia
a fyziológia ústnej dutiny a tešili sa z potlesku, ktorý nasledoval. Po vypočutí
celého prednáškového bloku nás čakal vyše 6-hodinový návrat domov. Aj
napriek únavnej ceste sme radi, že sme spoznali nových ľudí, videli SZŠ
v Banskej Bystrici, dozvedeli sa nové informácie a odskúšali svoje prezentačné
schopnosti.
MUDr. Danka Biliková

,,Veľká noc v DSS“
Dňa 10. 04. 2017 sa žiaci II.B – Petrová Marianna, II.C – Šofranková Jana, II.D
– Kanuščák Ján a II.E – Mičkanin Šimon pod vedením Mgr. Provázkovej
zúčastnili školskej akcie v DSS Volgogradská ul. Prešov pri príležitosti ,,Veľkej
noci – sviatkov jari“. Pre klientov zariadenia sme si pripravili slávnostný
príhovor, peknú báseň a potešili sme ich aj ľudovými a modernými piesňami
sprevádzanými hrou na akordeóne a husliach. Na záver vystúpenia sme dali
klientom a personálu zariadenia možnosť, aby si zvolili piesne podľa svojho
výberu, a tie sme si spoločne a s radosťou zaspievali. Taktiež sme si
pre klientov zariadenia pripravili aj malé prekvapenie v podobe sladkého
darčeka. Vystúpenie sa klientom a personálu zariadenia veľmi páčilo, úsmev
na ich tvárach a radosť v očiach svedčili o tom, že sme im spríjemnili voľné
chvíle. Dúfame, že aj o rok sa k nim budeme môcť vrátiť a potešiť ich srdcia.
Mgr. Erika Provázková
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Oblastné kolo vo futbale
Dňa 10. 04. 2017 sa na futbalovom ihrisku vo Finticiach konalo oblastné kolo
vo futbale, zúčastnili sa aj chlapci z našej školy. Výborne reprezentovali
obsadili druhé miesto – 2 remízy, 1 víťazstvo a nedostali ani gól.
Mgr. Alexej Bayer
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Plagáty k 770. výročiu mesta Prešov
Jedným z najvýznamnejších dátumov v histórii mesta Prešov je nepochybne
7. november 1247, z ktorého pochádza prvá písomná zmienka. V roku 2017 si
tak Prešov pripomína 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Túto
významnú udalosť si pripomenuli aj žiaci 1. ročníka našej školy na hodinách
dejepisu. Pod vedením PaedDr. Geletičovej vyrobili plagáty, ktoré obsahovali
rôzne obrázky a zaujímavosti, týkajúce sa mesta Prešov. Žiaci naplno využili
svoju tvorivosť a plagáty boli naozaj obdivuhodné. Preto sa ŽŠR rozhodla
oceniť najkrajší z nich, ktorým sa podľa hlasovania členov ŽŠR stal výtvor I.A
triedy. Táto trieda získala sladkú odmenu, k čomu jej gratulujeme a zároveň
ďakujeme všetkým prváckym triedam, že sme sa mohli prostredníctvom ich
plagátov dozvedieť niečo viac o meste Prešov.
Mgr.Zuzana Repaská, Mgr. Katrína Steinerová
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Veľká noc bezpochyby patrí k jedným
z najkrajších sviatkov v roku. Na našej
škole sme si ľudové zvyky a tradície
súvisiace s týmto sviatkom pripomenuli
veľkonočnou šibačkou organizovanou
ŽŠR. Sviatočnú atmosféru nám spevom
ľudových piesní navodili Tatiana Šarová
z I.C triedy a Marianna Petrová z II.B za hudobného sprievodu Šimona
Mičkanina z II.E. Nechýbali ani šibači, Adam Batík z II.D a Matej Pčolka z II.A,
ktorí naše žiačky poriadne vyšibali, aby boli zdravé a krásne po celý rok. Každá
trieda si pre šibačov pripravila odmenu v podobe kraslice, kresby alebo
básničky s veľkonočnou tematikou. Touto milou akciou sme si navodili
sviatočnú atmosféru a zároveň pripomenuli žiakom, že netreba zabúdať
na ľudové zvyky a tradície našich predkov.
Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Katarína Steinerová
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Dňa 20. apríla 2017 sa žiačky III.A triedy:
Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková
a Sibyla Tóthová zúčastnili regionálneho
kola súťaže v prvej pomoci stredných
zdravotníckych škôl, ktorú tohto roku
organizovala Stredná zdravotnícka škola sv.
Bazila Veľkého v Prešove v spolupráci
s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl
SR. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev a 2 nesúťažné družstvá
hosťujúcej školy. Súťažiaci preukázali svoje zručnosti a vedomosti
z poskytovania prvej pomoci na piatich stanovištiach v interiéri aj exteriéri
školy v rámci modelových situácií, ktoré simulovali: dopravnú nehodu
s poranením brucha a hysterickým záchvatom, poranenie pri športe
s následnou zástavou dýchania, vyvrtnutie, infarkt myokardu, amputáciu ruky
a poranenie oka. Svoje teoretické vedomosti si vyskúšali na teste.
Organizátori súťaže pre nich pripravili prednášku pracovníka Krajského
operačného strediska ZS v Prešove. Gratulujeme nášmu družstvu, ktoré sa v
tejto náročnej súťaži umiestnilo na 4. mieste.
PhDr. Monika Gorecká
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Dňa 02.05.2017 sa naši žiaci zúčastnili Armwrestling cupu v Lipanoch, kde J.
Varcholová obsadila 1. miesto P. Tomko obsadil 2. miesto S. Palčáková
obsadila 2. miesto. B. Baláž a A. Dvorščáková obsadili 4. miesto vo svojich
kategóriách.

Dňa 28. 04. 2017 sa naši žiaci zúčastnili oblastného kola SŠ v atletike, kde J.
Varcholová obsadila 1. miesto vo vrhu guľou, S. Bezegová obsadila 1. miesto v
skoku do výšky a A. Figura obsadil 3. miesto v behu na 3000 m.
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13. ročník krajského matičného festivalu – Ľudová
pieseň košickej mládeže
Dňa 5. mája 2017 sa v Košiciach na
Evanjelickom
gymnáziu
J.
A.
Komenského konal 13. ročník krajského
matičného festivalu – Ľudová pieseň
košickej mládeže. Našu školu na tomto
festivale
v
ľudovom
speve
reprezentovali žiačky Tatiana Šarová
a Júlia Lešková z I. C triedy. Dievčatám
pri speve robil sprievod na akordeóne
Šimon Mičkanin z II. E triedy. Júlia
Lešková
získala
cenu
riaditeľa
Evanjelického
gymnázia
J.
A.
Komenského. Tatiana Šarová získala
cenu generálneho riaditeľa LYNX s. r. o. Košice.
PhDr. Alena Olejňáková
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Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová
nestačia. Nie pohyby robia tanec krásny, sú to emócie, ktoré inšpirujú pohyby
robiť ho krásnym. Dňa 19. 5. 2017 sa naše žiačky I. D zúčastnili na akcii mesta
Prešov „ Štvorylka“. V tento krásny a slnečný deň tancovalo okolo 624 žiakov
z 12 prešovských škôl. Táto myšlienka tanca sa vrátila po niekoľkých rokoch
ako súčasť osláv 770. výročia mesta Prešov. Štvorylka je pôvodom historický
tanec charakteristický štyrmi krokmi a tancovaním vo štvoriciach. Tento tanec
obsahuje aj tradičné historické prvky ako úklony a rôzne dnes už takmer
zabudnuté tanečné držania a postoje. Tancovalo sa presne na poludnie.
Tance pozostávali zo 4 samostatných choreografií a poslednou časťou bola
originálna choreografia pre mesto Prešov „Koňare“. Bolo to spojenie
ľudového a moderného tanca na pieseň „A od Prešova“ a talianskej piesne
„Volare“. Veríme, že čaro tanca nás spojí so žiakmi Európy aj o rok!
Mgr. Lenka Sokol
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Dňa 22. 05. 2016 sa žiaci III.D triedy zúčastnili v rámci predmetu Rekondičnorelaxačné cvičenia ( RRC ) hodiny plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v
Prešove. Tento výcvik bol prevádzaný počas 6. a 7. vyučovacej hodiny
pedagógmi Mgr. Soňou Smikovou a Mgr. Katarínou Steinerovou, ktorí
zároveň vyučujú daný predmet v tejto triede. Táto hodina mala žiakom
priblížiť aktuálne preberané učivo z daného predmetu v zmysle zážitkového
vyučovania. Počas hodiny v bazéne si mohli žiaci vyskúšať na „vlastnej koži“
rôzne štýly plávania a okrem toho aj metódu hydrokinezioterapie t.j. cvičenie
vo vode.
Mgr. Katarína Steinerová
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Dňa 16. 06. 2017 sa žiaci II.C zúčastnili splavovania Hornádu pod vedením
Mgr. Bayera a Mgr. Fiamčika.

Vita
Účelové cvičenie

2/2017

Dňa 30.05.2017 sa uskutočnilo Účelové cvičenie žiakov prvého a druhého
ročníka v oblasti Borkút, kde v rámci environmentálnej výchovy žiaci vyčistili
a upratali okolie prameňa a rekreačného priestoru. Nazbierali 11 vriec
rôzneho odpadu, čím vyčistili priestor a les v tejto oblasti.

Jubilejný „Asistent v akcii“
Stalo sa už tradíciou, že posledný školský mesiac patrí nášmu „Asistentovi
v akcii“ – súťaži v poskytovaní laickej prvej pomoci stredných zdravotníckych
škôl. Dňa 9. júna 2017 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal už 10. ročník
tejto súťaže pod záštitou SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. V tomto roku sa
do súťaže prihlásilo 14 súťažných družstiev zo stredných zdravotníckych škôl
z celého Slovenska: SZŠ - Nitra, SZŠ - Považská Bystrica, SZŠ sv. Františka
z Assisi - Čadca, SZŠ - Žilina, SZŠ - Liptovský Mikuláš, SZŠ - Humenné, SZŠ
Lučenec, SZŠ Štefana Kluberta - Levoča, SZŠ - Poprad, SZŠ milosrdného
Samaritána - Svidník, SZŠ Rožňava, SZŠ Košice, SZŠ sv. Bazila Veľkého - Prešov
a SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Súťažili žiaci druhého ročníka denného
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štúdia študijného odboru zdravotnícky asistent. Aj tento rok organizátori
pripravili bohatý program. Novinkou boli odborní garanti – záchranári
z Košickej záchrannej služby, ktorí pripravili jednotlivé stanovištia
a hodnotiace škály. Na jednotlivých stanovištiach na súťažiacich čakali reálne
situácie z výjazdov záchranárov: poskytnutie PP pri anafylaktickej reakcii po
uštipnutí hmyzom, poskytnutie PP pri poranení chrbtice u motocyklistu,
poskytnutie PP pri akútnej komplikácii diabetes mellitus – hypoglykémia.
Teoretické vedomosti preveril test a fyzickú kondíciu šplh na lane, streľba
z luku a celkový meraný čas súťažného družstva. Štrnásť súťažných družstiev
preukázalo výborné odborné znalosti, ale aj fyzickú kondíciu. Stupeň víťazov
si vychutnalo súťažné družstvo SZŠ Levoča. Striebro patrilo SZŠ Poprad
a bronz „domácej“ SZŠ Prešov. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený
aj bohatý sprievodný program. Prednášku „Dekontaminácia okolia“ si
pripravil VÚ Rožňava, návrat v čase - historickú streľbu z luku predviedla
Akadémia bojového umenia Lipany. Lákavá bola aj možnosť vyskúšať si toto
tradičné bojové umenie. Po zdolaní všetkých súťažných disciplín si súťažiaci
zaslúžene vychutnali jedinečný kotlíkový guľáš, kapustnicu a moravské
koláčiky. Všetky zúčastnené družstvá boli odmenené hodnotnými vecnými
cenami. Víťazný tím získal pre školu tlačiareň. Za ceny ďakujeme našim
sponzorom – firme LYRECO, PC-Profi, CWS, Sarana Pharm, STK CONTROL, GSK
GlaxoSmithCline, pani Márii Viazankovej, pánovi Jozefovi Beňovi – predajňa
KOTVA, Mgr. Zuzane Giňovskej. Teší nás, že ani tento rok nechýbala dobrá
nálada, priateľská atmosféra a slnečné počasie.
PaedDr. Martina Dudaščíková
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Deti sú pre každého rodiča tým najcennejším. A prvý júnový deň patrí práve
im. Aj keď žiaci našej školy sa už nepovažujú za deti, pre ich rodičov a nás
učiteľov nimi navždy ostanú. Preto sa ŽŠR rozhodla potešiť ich malým
prekvapením v podobe sladkých keksíkov. Veríme, že si tento deň vychutnali
a tešili sa nielen zo sladkého prekvapenia, ale aj z krásneho slnečného
počasia.
Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Katarína Steinerová

Škola v múzeu, zážitkové vyučovanie
Naši prváci sa dňa 1. 6. 2017 v dopoludňajších hodinách zúčastnili
zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Rozdelili sa podľa tried
do piatich skupín. Každá skupina mala svoj pedagogický dozor - vyučujúceho
SZŠ a odborného sprievodcu - pracovníka múzea, ktorý sa špecializoval
na jednu expozíciu. Takto sa v užšom kruhu mohli bližšie oboznámiť s danou
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tematikou a mali priestor na otázky, prípadne aj na praktické ukážky.
Tematické okruhy boli: 1. Prešov v stredoveku 2. dejiny hasičskej techniky 3.
kultúrne dedičstvo kraja (výšivkárstvo, kroje, život na dedine, ukážky
spracovania ľanu - krátky dokumentárny film...) 4. ukážky streľby z luku 5.
archeológia Každému okruhu bol vyhradený určitý časový priestor, potom sa
skupinky organizovane vymenili a posunuli sa k inému okruhu. Vyučovanie
bolo veľmi obohacujúce a zaujímavé. Najemotívnejšia bola streľba z luku
do terča, ktorú si viacerí vyskúšali, ale aj výroba múky drvením zrna hladkými
kameňmi.
PaedDr. Jana Krakovská
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Dňa 29. 5. 2017 sa žiaci I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, II.A, II.D II.E zúčastnili 1-dňovej
exkurzie v Budapešti. Počas celodennej prehliadky Budapešti žiaci navštívili
Podzemnú nemocnicu, Baziliku sv. Štefana, Matyášov chrám, Rybársku baštu
a ďalšie zaujímavé pamiatky. Po prehliadke mesta sa žiaci spolu s pedagógmi
presunuli k Tropicariu, kde absolvovali prehliadku podmorského sveta
situovaného v modernom obchodnom a zábavnom centre.
PaedDr. Júlia Geletičová
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Dňa 29. mája 2017
sa triedy II.A, II.B
a
II.D
spolu
s
pedagogickým
dozorom PhDr. A.
Olejňákovou, Mgr.
A. Bayerom a Mgr.
L.
Novotným
zúčastnili exkurzie v
Kúpeľoch Lučivná. Hlavným zameraním kúpeľov je poskytovanie kúpeľnej
liečby deťom s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest do dovŕšenia 18.
roku veku. Odborná exkurzia pozostávala z prehliadky celého areálu, ktorý sa
rozprestiera na 30 hektároch, v ktorom mali žiaci možnosť vidieť ubytovacie
zariadenia, sedem oddelení umiestených v rámci areálu, wellness, bazény,
inhalačnú liečbu, balneoterapiu, floating, klimatoterapiu a iné. Žiaci sa mali
možnosť dozvedieť mnoho zaujímavých informácií o možnostiach
poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom a úlohách jednotlivých členov
multidisciplinárneho tímu. Návšteva tohto zariadenia bola pozitívna
skúsenosť pre žiakov, ktorá pomôže pri rozvoji ich kľúčových komunikačných
a sociálnych kompetencií.
Mgr. Lukáš Novotný
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Odborná exkurzia – Sanatórium Tatranská Kotlina,
n.o.
Dňa 29. 5. 2017 sa triedy II.B, II.C a II.E spolu s pedagogickým dozorom Mgr.
Guzejovou, Mgr. Baranovou a Mgr. Kočišovou zúčastnili exkurzie v Sanatóriu
Tatranská Kotlina, n. o. Zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť ako
špecializovaná nemocnica – odborný liečebný ústav a ako prírodné klimatické
kúpele. Hlavnou činnosťou sanatória je komplexná ústavná starostlivosť
o dospelých pacientov s diagnózou priedušková astma, chronická obštrukčná
choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia dýchacieho
ústrojenstva. Žiaci absolvovali prehliadku celého zariadenia, areálu sanatória
a rovnako areálu Belianskej jaskyne. Prínos exkurzie v Sanatóriu Tatranská
Kotlina, n. o. je pre budúcich zdravotníkov dôležitý, nakoľko ich stretnutie
s miestom, priestorom a personálom, poskytujúci špeciálnu odbornú
zdravotnú starostlivosť, ostáva ako nezabudnuteľná skúsenosť v ich
nastávajúcom profesionálnom rozvoji osobnosti.
Mgr. Lukáš Novotný
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Deň mlieka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka vyhlásila ŽŠR súťaž o najkrajší
plagát s mliečnou tematikou. Úlohou žiakov bolo takouto formou
spropagovať pitie mlieka a konzumáciu mliečnych výrobkov a vyzdvihnúť ich
pozitívne účinky na zdravie človeka. Žiaci boli pri výrobe plagátov naozaj
kreatívni a bolo ťažké vybrať ten najkrajší. Nakoniec sa odborná porota
zhodla na nasledujúcom poradí: 1. miesto: I.B 2. miesto: I.E 3. miesto: II.B
Víťazná trieda získala zdravú odmenu v podobe ovocných jogurtov.
Blahoželáme a ďakujeme všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili.
Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Katarína Steinerová

Vita

2/2017

Vita
2/2017
Modro-zelené oblečenie lekárov nie je náhoda. Má
oveľa väčší význam, než by ste čakali

Prácu lekárov charakterizuje len pár farieb. Okrem bielej sú to aj modrá
a zelená a hlavne v prípade posledných dvoch menovaných farieb nejde
u chirurgov o náhodný výber. Je to totiž dôležitejšie, ako ste si doteraz
mysleli. Napadlo vám niekedy, prečo vlastne majú chirurgovia na sebe modré
či zelené oblečenie? A to najmä po tom, ako sa kedysi nosilo oblečenie
výhradne bielej farby? Vysvetlenie je veľmi logické a výber farby aj nesmierne
dôležitý.
Opak na farebnom spektre
Po roku 1914 nahradilo bielu farbu modré alebo zelené oblečenie, o čom
rozhodol istý vplyvný lekár. Problém totiž spočíval v tom, že ak sa lekár dlhšie
pozeral napríklad na tmavú farbu krvi a potom nasmeroval svoj zrak
na svojich kolegov v bielych plášťoch, biela farba ho mohla oslepiť. Rýchlo
sa zorientovať by v tomto prípade znamenalo stratiť cenné sekundy, a preto
bolo potrebné vymyslieť niečo, čo nebude mať negatívny, hoci len
krátkodobý, vplyv na optiku chirurgov.

Zdroj: internet
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Zopár starých fotiek o tom, ako sa deti hrali kedysi, keď
ešte neboli mobily
Vraví sa, že v dnešných digitálnych časoch, ktoré sú plné moderných
technológií, výkonných počítačov, tabletov a smartfónov, sa deti nechcú hrať
klasickými spôsobmi. Aj keď si nemyslíme, že to až také tragické, uznávame,
že na tom tvrdení určite čosi pravdy bude.
Nasledujúca galéria starých čiernobielych fotografií, ktoré zhromaždil
magazín Bored Panda, sa sústredí presne na to – na to, ako sa deti hrávali v
časoch, keď ešte neexistovali mobily. Stačilo len trochu predstavivosti a občas
aj guráže.
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Zdroj: internet
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Príde starší pán k lekárovi a hovorí:
- Pán lekár, keď pijem kávu, hrozne ma pichá v oku.
- To nie je možné. Ja vám uvarím kávu a vy mi ukážete, ako ju pijete.
Pacient si zamieša kávu a napije sa z nej, vtom lekár hovorí:
- Už mi je to jasné. Vždy keď budete piť kávu, tak z nej vyberte lyžičku.

Príde muž k psychiatrovi, ktorý mu hneď hovorí:
- Vy ste blázon.
Muž sa len tak nenechá a hovorí:
- Chcem počuť aj druhý názor.
Psychiater nato:
- Tak dobre teda, ste aj škaredý.

Sťažuje sa kamoš kamošovi
- Bol som u zubára a vytrhol mi dva zuby.
- Prečo, veď ťa bolel iba jeden.
- Nemali mi vydať...

Zdroj: internet
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Zdroj: internet
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Otec prišiel unavený neskoro
domov z práce, keď tu zrazu
za ním dôjde jeho syn a pýta
sa ho:
Syn: „Ocko, môžem sa ťa
niečo opýtať?"
Otec: „Samozrejme, čo
treba?"
Syn: „Oci, koľko zarábaš za
hodinu?"
Otec: „To ťa nemusí zaujímať.
Prečo to vôbec chceš vedieť?"
Syn: „Len tak. Prosím, povedz
mi, koľko zarábaš za hodinu?"
Otec: „Ak to teda musí byť,
tak zarábam 40€ za hodinu."
Syn: „Ach! (So sklopenou
hlavou).
Syn: "Ocko, môžem si prosím
požičať teraz 20€?"
Otec sa unavený prácou dosť rozhneval. Otec: „Ak je jediný dôvod, prečo si
ma požiadal dať ti peniaze, aby si si mohol kúpiť ďalšiu hlúpu hračku, alebo
podobný nezmysel, tak môžeš ísť rovno do svojej izby spať. Porozmýšľaj,
prečo si tak sebecký. Každý deň pracujem dosť tvrdo, aby som zarobil, zaplatil
splátky, našporil a ty chceš, aby som ti dával peniaze na takéto blbosti?"
Malý chlapec potichu odišiel do svojej izby.
Muž si sadol a začal byť ešte nahnevanejší z chlapcových otázok. Ako sa môže
pýtať takéto otázky, len aby získal nejaké peniaze? Asi po hodine, sa muž
ukľudnil a začal premýšľať:
Možno si potreboval za tých 20€ kúpiť niečo, čo mu bolo naozaj treba, možno
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do školy... A predsa, nepýta ma o peniaze moc často.
Muž odišiel k izbe jeho malého syna a potichu otvoril dvere.
Otec: „Spíš už, synček?"
Syn: „Nie ocko. Ešte som hore.".

Ocko: „Rozmýšľal som, možno som bol na teba pred chvíľou moc tvrdý. Bol to
ťažký deň a tak som sa nahneval na teba dosť ľahko. Tu máš 20€, čo
potrebuješ."
Malý chlapec sa posadil a začal sa usmievať.
Syn: „Och, ďakujem ti ocko!"
Potom začal spopod vankúša vyberať nejaké pokrčené peniaze. Muž si všimol,
že chlapec už má peniaze, a začal sa opäť hnevať. Malý chlapec pomaly
spočítal peniaze a pozrel sa na otca.
Otec: „Prečo si chcel viac peňazí, keď ich máš už toľko?"
Syn: „Pretože predtým som nemal dosť, a teraz už mám.
„Oci, teraz mám 40€. Môžem si kúpiť hodinu tvojho času? Prosím, príď zajtra
skôr. Chcel by som s tebou večerať."
Otec bol zlomený. Objal svojho malého syna, a prosil ho o odpustenie.
Je to len krátka pripomienka pre všetkých, čo v živote tvrdo pracujú. Nemali
by sme nechať utiecť čas cez naše prsty, bez toho aby sme strávil nejaký čas s
tými, ktorí to naozaj potrebujú, s tými čo sú blízko nášmu srdcu. Dokážete sa
podeliť o ten čas, ktorý vás stojí 40€ s niekým iným...?

Zdroj: internet
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