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Praktické skúšky – 
ako zo života
Približne 12-tisíc žiakov do konca tohto mesiaca skladá záverečné skúšky 
na stredných odborných školách. No pre mnohých sa získaním výučného 
listu vzdelávanie nekončí. Na praktickej časti záverečnej skúšky sme sa boli 
pozrieť aj my.
Stredná odborná škola Na pántoch 9 
v Bratislave je doteraz všeobecne zná-
ma ako odborné učilište obchodné. Po-
sledné dve desaťročia však posunuli aj 
zameranie tejto školy v račianskej časti 
hlavného mesta s rozľahlými budovami, 
internátom i plochami a zariadeniami na 
športovanie podstatne iným smerom. 
V súčasnosti sú tu namiesto obchodu 
a služieb hlavnými učebnými a študij-
nými odbormi čašník a servírka, kuchár 
a cukrár a pracovník marketingu. 
Od začiatkov tohto smerovania, pove-
dala nám riaditeľka školy Mária Katrenia-
ková, sa ujala sympatická tradícia: prak-
tická časť záverečných skúšok sa koná 
nielen pod dohľadom členov skúšob-

nej komisie. Zároveň je spoločenským 
večerom, na ktorý pozývajú rodičov 
žiakov končiacich štúdium. Oficiózny 
skúšobný akt sa tak mení na praktickú 
situáciu prirovnateľnú k obsluhe hostí 
v zaplnenej reštaurácii. Kuchári navaria, 
cukrári napečú, čašníci a servírky podľa 
stanovených pravidiel roznášajú nápoje 
a jedlá na stoly. 
V tomto školskom roku končilo v Stred-
nej odbornej škole Na pántoch se-
demnásť kuchárov a dvadsať čašníkov 
(servírok) z tried 3. P a 3. R. Teoretic-
ká výučba sa strieda týždeň čo týždeň 
s praktickou, takže zručností nadobud-
nú žiaci podstatne viac, než ich vrstov-
níci v štvorročnom maturitnom štúdiu. 

No aj tak mali pri praktických skúškach 
istú trému. Pod prísnejším dohľadom sa 
prirodzene cítili žiaci, ktorým pripadlo 
obsluhovať stoly, kde sedeli skúšajúci 
a učitelia školy. 
Pre mnohých žiakov tretích ročníkov to 
pravdepodobne neboli posledné škol-
ské skúšky. Po praktických nasledujú 
ešte ústne, no viacerí chcú  pokračovať 
už v nasledujúcom školskom roku na 
dvojročnej nadstavbe v dennom štú-
diu končiacom maturitou. A časom sa 
maturitné vysvedčenie rozhodnú získať 
i tí, čo už remeslo vykonávajú, a hlásia 
sa na trojročné diaľkové nadstavbové 
štúdium. Výučný list akoby nemal u nás 
patričný cveng.  Dušan MIKOLAJ

Kladný vzťah k vyučovaniu i takmer  
100 percent učiteľov s ukončeným vyso-
koškolským vzdelaním na druhom stupni 
slovenských škôl. To sú zistenia Medziná-
rodnej štúdie o vyučovaní a vzdelávaní 
TALIS (Teaching and Learning Interna- 
tional Survey) Organizácie pre ekonomic-
kú spoluprácu a rozvoj. V rokoch 2007 
a 2008 sa jej zúčastnilo celkovo 23 krajín 
a na Slovensku sa do nej zapojilo na jar 
minulého roku v 187 vybraných školách 
spolu 3 157 pedagógov (2. stupeň ZŠ 
a osemročné gymnáziá).
Štúdia potvrdila vysoké zastúpenie žien 
medzi učiteľmi, ktoré v priemere dosiah-
lo 70, na Slovensku 82 percent. Väčšina 

učiteľov má viac ako 40 rokov. V oblasti 
postoja učiteľov k vzdelávaniu je na Slo-
vensku z pohľadu riaditeľov škôl situácia 
omnoho lepšia ako v priemere krajín za-
pojených do štúdie. Podľa celkových vý-
sledkov pôsobí každý štvrtý učiteľ v škole, 
kde sú časté alebo veľmi časté absencie 
kolegov, na Slovensku je to len 6,2 per-
centa. Na druhej strane vnímali riaditelia 
ako veľmi rozšírený negatívny jav vyru-
šovanie žiakov, ktoré brzdí vyučovanie 
– až 71,6 percenta učiteľov na Slovensku 
pôsobí v školách s takýmto problémom 
(priemer krajín TALIS je 60 percent).
S takmer 100-percentným zastúpením 
učiteľov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním patríme medzi krajiny s naj-
vyšším podielom kvalifikovaných peda-
gógov. V ich ďalšom vzdelávaní však už 
zaostávame. V priemere sa nejakej for-
my ďalšieho vzdelávania za posledných  
18 mesiacov zúčastnilo takmer 90 per-
cent učiteľov, na Slovensku to bolo len 
75 percent. Za najväčšiu prekážku pritom 
slovenskí učitelia označili nedostatočnú 
ponuku programov ďalšieho vzdelávania. 
V tejto oblasti by mal zlepšenie priniesť 
pripravovaný zákon o pedagogických 
zamestnancoch, ktorý ráta so zavedením 
komplexného systému ďalšieho vzdeláva-
nia a finančnej motivácie pre vzdelávajú-
cich sa učiteľov. (mš sr)

Prieskum: učitelia sú kvalifikovaní

Vážení pedagógovia, 
dovoľte mi, aby 
som sa vám na 
konci školského 
roka prihovoril 
a poďakoval sa 
vám za zvládnu-
tie nových úloh, 

ktoré súviseli s prvým rokom školskej 
reformy. Odviedli ste veľký kus práce. 
Veľmi si vážim, že ste k zmenám vo 
výchove a vzdelávaní pristúpili zodpo-
vedne. Bolo to o to ťažšie, že ste ich 
uplatňovali v čase zavádzania nových 
právnych predpisov. Váš postoj ku 
každej novej úlohe bol však konštruk-
tívny a rozumný. Dokázali ste zvládnuť 
prekážky a preniesť sa cez uskutočňo-
vané zmeny, ktoré so sebou priniesol 
nový zákon o výchove a vzdelávaní. 
Som rád, že ste pochopili význam 
a dôležitosť reformy vzdelávania. Do-
kázali ste to najmä v rámci školských 
vzdelávacích programov, keď ste sa 
snažili vytvárať otvorené a podnetné 
školské prostredie. Vašich žiakov ste 
takýmto spôsobom viedli k tvorivos-
ti a samostatnému mysleniu, ako aj 
k zodpovednosti a zmyslu pre povin-
nosť a spoločné hodnoty. Viem, že 
to nebolo jednoduché. Počas posled-
ných desať mesiacov ste museli riešiť 
nejeden problém. Vždy, keď mi to 
dovolil môj pracovný program, nav-
števoval som školy na celom území 
Slovenska, aby som mohol sledovať 
zavádzanie reformy do praxe. Videl 
som, ako sa vám darí, ale chcel som 
poznať aj prekážky, ktoré ste na tejto 
ceste museli prekonávať. Mám radosť, 
že som sa takmer všade stretával s na-
sadením a odhodlaním zmeniť zasta-
rané a neefektívne metódy výchovy 
a vzdelávania. 
Dovoľte mi preto, aby som sa vám za 
vaše úsilie,  trpezlivosť a porozumenie 
opätovne poďakoval. 
Vážení kolegovia učitelia, 
ste piliermi vzdelávania našich detí. 
Ste nositeľmi školskej reformy. Na 
vašich schopnostiach a odhodlaní 
je postavený úspech vašej školy, ste 
jej najväčšou oporou. Preto verím, 
že nový zákon o pedagogických za-
mestnancoch vám čoskoro prinesie 
nové možnosti pre váš ďalší kariéro-
vý rast a profesionálny rozvoj. Bol by 
to začiatok komplexnej starostlivosti 
a zvýšenej podpory učiteľského stavu 
a prinavrátenie takého spoločenského 
postavenia, aké mu právom patrí. 
Viem, že už teraz rozmýšľate o prí-
prave na druhý rok školskej reformy. 
Počas neho budete vyučovať podľa 
školských vzdelávacích programov už 
aj v druhom a šiestom ročníku základ-
ných škôl a v druhom ročníku stred-
ných škôl a osemročných gymnázií. 
Do reformy obsahu vzdelávania sa 
zapoja aj školy pre žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi a materské školy. Zmeny prinesie 
taktiež nový zákon o odbornom vzde-
lávaní a príprave, ktorý je súčasťou le-
gislatívnej roviny školskej reformy.  
Napriek tomu verím, že letné prázdni-
ny využijete na oddych a načerpanie 
nových síl. Želám vám veľa dobrého 
zdravia, korektné a ústretové vzťahy 
so zriaďovateľmi vašich škôl, ako aj 
lásku a porozumenie zo strany vašich 
najbližších.
 Ján MIKOLAJ

Rozhovor s podpredsedom vlády 
a ministrom školstva SR prinášame 

na stranách 9 a 10

Eva Mihálová je najlepšou žiačkou z tretích ročníkov SOŠ, Na Pántoch 9 v Bratislave. Je jediným dievčaťom v chlapskom kolektíve, ktorý 
skladal skúšky v odbore kuchár. Táto žiačka v septembri opäť zasadne do školských lavíc, aby úspešne zmaturovala. Foto Ján SÚKUP

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
26110130085

neprehliadnite

Deň otvorených 
dverí – 25. júna
V tento deň sa pre všetkých 
otvoria dvere priestorov 
Agentúry Ministerstva 
školstva SR pre štrukturálne 
fony EÚ na Hanulovej 5/B 
v Bratislave-Dúbravke. 
Program prezentácií, 
videoprojekcií a konzultácií 
sa začína o 9. hodine.

27. jún, 18.15 h
STV 2 odvysiela záznam 
z najprestížnejšej ankety 
o naj učiteľa Slovenska 
Zlatý Amos

Najbližšie číslo Učiteľských novín vyjde 
v septembri 2009. Želáme vám všetkým 
prázdniny plné oddychu, pohody 
a slnečných dní.  Redakcia
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Bibiána Obrimčáková, štátna tajomníčka 
ministerstva školstva odovzdala mladým 
dizajnérom dve Ceny ministra školstva 
SR. Slávnostné odovzdávanie Národných 
cien za dizajn 2009 sa uskutočnilo v galé-
rii Cvernovka v Bratislave. 
Súťaž už tradične vypisuje Slovenské 
centrum dizajnu v spolupráci s minister-
stvom školstva, ministerstvom kultúry 
a ministerstvom hospodárstva. Súťaže 
sa zúčastnili domáci aj zahraniční dizaj-
néri, ktorí spolupracujú so slovenskými 
výrobcami, domáci alebo zahraniční vý-
robcovia spolupracujúci so slovenským 
dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske 
štúdiá a klienti. 
V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom 
sa výrazne zvýšil počet študentských prác 
(celkovo 147 prác). Porota s medzinárod-
ným zastúpením na základe viackolové-
ho hlasovania rozhodla o udelení dvoch 
Národných cien za dizajn 2009 v kategó-
riách produktový a komunikačný dizajn. 
Okrem hlavných cien porota ocenila de-
sať prác uznaniami bez rozdielu kategó-
rie a poradia. Najúspešnejšie študentské 
práce získali Cenu ministra školstva SR 

v kategóriách produktový a komunikačný 
dizajn, ktoré odovzdala štátna tajomníč-
ka ministerstva Bibiána Obrimčáková. 
V kategórii Študentský komunikačný di-
zajn zvíťazil kolektív autorov - študentov 
VŠVU Bratislava, pedagóg: Pavol Choma. 
V kategórii Študentský produktový dizajn 

získal ocenenie študent STU Bratislava 
Anton Zetocha, pedagóg: Peter Paliatka. 
Podľa Bibiány Obrimčákovej za ocene-
nými prácami nevidíme len talent a sys-
tematickú prácu mladých slovenských 
dizajnérov, ale i kvalitnú profesionálnu 
prácu pedagógov.  (ob)

NÁMESTOVO

Národná cena za dizajn 2009

Stredoškoláci o svojich internátoch

Ministerstvo dohliadne 
na ceny internátov
Kontrola odstránenia nedostatkov v prí-
pade nesprávne zaokrúhlených cien 
za ubytovanie vo vysokoškolských in-
ternátoch 11 verejných vysokých škôl 
a zvýšenia cien za ubytovanie na troch 
verejných vysokých školách, ako aj mo-
nitorovanie týchto cien do konca roku 
2009 - to sú hlavné opatrenia, ktoré pri-
jalo MŠ SR na zamedzenie nežiaduceho 
vývoja cien za ubytovanie vo vysokoškol-
ských internátoch v súvislosti s precho-
dom na euro od 1. januára 2009. Mate- 
riál podpredsedu vlády a ministra škol-
stva vzala vláda SR  na vedomie.
Vzhľadom na to, že zistené nedostatky 
cien ubytovania nemajú taký závažný 
charakter, podľa MŠ SR nie je potrebné 
uplatniť cenovú reguláciu v tejto oblasti. 
Ministerstvo požiadalo vysoké školy, aby 
prijali opatrenia na nápravu vyrovnaním 
finančných rozdielov medzi pôvodnou 
a zvýšenou cenou, a tento rozdiel vrátili 
platiteľom alebo ho odpočítali pri nasle-
dujúcej platbe. Spôsob, akým budú školy 
postupovať, je v ich kompetencii.
Spomedzi 11 škôl, ktoré nesprávnym 
spôsobom zaokrúhlili ceny pri prechode 
na euro, sa zvýšenie zistilo u niektorých 
služieb v prípade ôsmich VŠ, a to v roz-
medzí od 0,01 do 0,84 eura. Šesť VŠ 
zaokrúhľovalo ceny v prospech ubytova-
ných študentov nad rámec generálneho 
zákona o zavedení eura v SR.
Zvýšenie cien za ubytovanie v priebehu 
roka 2008 v prípade troch verejných 
VŠ bolo školami odôvodnené potrebou 
zohľadniť reálne vyššie náklady na ubyto-
vanie súvisiace s nárastom cien za ener-
gie, tovar a služby, prípadne podnikateľ-
skú činnosť školy. (omp, mš sr)

Svetový beh 
harmónie u nás
Dvanásteho júna sme mali v našej škole 
– ZŠ s MŠ Zalužice, milú návštevu: ukra-
jinských bežcov. Ich úlohou bolo priblí-
žiť ľuďom myšlienku Svetového behu 
harmónie. Ich neoddeliteľnou súčasťou 
bola horiaca pochodeň, ktorá symboli-
zuje harmóniu. Naši žiaci návštevníkom 
zatancovali a zaspievali na ľudovú nôtu. 
Ani bežci nezaostávali: zaspievali hymnu 
Svetového behu harmónie v anglickom 
a ukrajinskom jazyku. Bežci zdôraznili 
potrebu lásky, radosti a ohľaduplnosti 
v medziľudských vzťahoch. Vyzdvihli 
myšlienku, že skutky dobra sa začínajú 
v človeku a cez neho sa šíria ďalej. Každý 
si mohol podržať horiacu fakľu a zaželať 
si niečo. Vraj sa to splní, pretože fakľa je 
putovná už mnoho rokov a držalo ju veľ-
ké množstvo ľudí rôznych krajín. (af)

Mladí organisti
Základná umelecká škola v Námestove 
v spolupráci s Farským úradom v Ná-
mestove a pod záštitou primátora Mesta 
Námestovo zorganizovala VI. ročník ce-
loslovenskej súťaže Mladých organistov. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci základných 
umeleckých škôl z Banskej Bystrice, 
Levoče, Nitry, Popradu, Prievidze, Rož-
ňavy a Námestova. Súťažiaci museli po-
vinne zvládnuť skladbu od J. S. Bacha, 
ďalšie podľa voľného výberu. Odbor-
ná porota udelila prvé miesto Lukášovi 
Drozdovi zo ZUŠ Poprad (I. kategória), 
Jánovi Bullovi zo ZUŠ Banská Bystri-
ca a Darii Sivákovej zo ZUŠ v Prievidzi  
(II. kategória) a Martinovi Kaššayovi zo 
ZUŠ v Námestove (III. kategória). 
 Viola TRABALÍKOVÁ  

Päťdesiate výročie 
Škola – kolektív detí, učiteľov, vychováva-
teľov, ktorí majú jednotný cieľ... Všetci sú 
hrdí na svoju minulosť, tešia sa zo súčas-
nosti a očakávajú čo najkrajšiu budúcnosť. 
Základná škola v Chmeľovej, okres Barde-
jov, si pripomenula 50. výročie jej otvore-
nia. Škola spomínala, hodnotila a pripo-
menula si svoju minulosť, dnes hľadá smer 
svojho rozvoja. Je jedna z mála škôl, v kto-
rých sa vyučuje  aj ukrajinský jazyk.
Riaditeľka Anna Dzubáková ocenila 84 
bývalých učiteľov a nepedagogických 
zamestnancov školy (tiež in memoriam). 
Osobitné poďakovanie riaditeľka školy 
venovala štátnej tajomníčke MŠ SR Bibi-
áne Obrimčákovej, konzulovi Ukrajiny 
v Prešove Jurajovi Koľadynskému a ďal-
ším. Naša národnostná škola má na zreteli 
zabezpečenie kvalitného vzdelávania žia-
kov a v praxi uplatňovanie nového zákona 
o výchove a vzdelávaní, novovytvoreného 
školského vzdelávacieho programu, v kto-
rom budú pokračovať v ďalších školských 
rokoch.  Tatiana MARUŠINOVÁ

Kľúče od poznania
Červená čiapočka, kráľovná, ježibaba, 
zbojníci či Snehulienka a trpaslíci a strašid- 
lá – tieto aj iné rozprávkové bytosti ste 
mohli stretnúť v predvečer Rolandových 
hier v parku pri Základnej škole na Ko-
menského ulici v Bardejove. Ten sa v tento 
deň mávnutím čarovného prútika (ktorým 
vládli najmä vychovávateľky ŠKD a učiteľ-
ky 1. stupňa) premenil na Rozprávkový les 
plný nástrah a prekážok, ktoré bolo treba 
vlastnou šikovnosťou, obratnosťou a silou 
zvládnuť. Počnúc prvákmi až po štvrtákov 
sa to všetkým darilo veľmi dobre. Zahan-
biť sa nedali ani malí škôlkari z patronátnej 
MŠ na Komenského ul. Deti pomáhali vy-
slobodiť zakliatu princeznú z veže, museli 
sa pritom vedieť šplhať, hádzali kocúrovou 
čižmou do diaľky, pred strašidlami sa mu-
seli zachraňovať skokmi vo vreci, ježiba-
ba ich skúšala, ako rýchlo vedia lietať na 
metle – a ešte mnoho iných úloh museli 
splniť, aby si vyslúžili rozprávkové dukáty. 
Nadšenie a radosť boli odmenou pre vy-
chovávateľky a deviatakov, ktorí sa preme-
nili na rozprávkové bytosti. Pre deviatakov 
to bolo zároveň aj symbolické odovzdanie 
rozprávkového kľúča od Krajiny múdrosti, 
ktorou je škola, mladším spolužiakom.
Aj takto - rozprávkovo sa pedagógovia 
snažia napĺňať Komenského odkaz, aby sa 
škola pre deti stala hrou.

Mária PELÁKOVÁ

Stredoškolský parlament pri Bratislavskom 
samosprávnom kraji sa na mimoriadnom 
júnovom zasadnutí zaoberal situáciou 
v stredoškolských internátoch. Medzi štu-
dentov prišiel predseda BSK Vladimír Bajan, 
riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu 
Roman Csabay a vedúci oddelenia školstva 
Pavol Korbas. Vysvetľovali študentom situá- 
ciu, keď niektoré internáty neposkytujú 
služby len študentom, ale aj tretím osobám. 
Ide síce o lacné ubytovanie, ktoré finančne 
pomáha školám, ale to podľa župana nie 
je správne. Mladí ľudia šéfom kraja v mno-
hom oponovali, v každom prípade však 
získané informácie posunuli ďalej. Projekt 
Stredoškolského parlamentu pri BSK súťaží 
v treťom ročníku projektu O ľuďoch s ľuď-
mi, ktorý vyhlásila Vidiecka organizácia pre 
komunitné aktivity.  (cr), foto Ján SÚKUP
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Bibiána Obrimčáková s víťazmi kategórie Študentský komunikačný dizajn.

To najlepšie z najlepšieho sa stretlo na medzinárodnej vedeckej konferencii Quo vadis cvičná firma – Nové trendy v cvičných firmách. 
Konferenciu zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania a záštitu nad ňou prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján 
Mikolaj. V priestoroch bratislavskej Ekonomickej univerzity sa totiž stretli stredoškolskí i vysokoškolskí pedagógovia, aby porovnali svoje 
skúsenosti, poznatky a zručnosti. Každý zo zúčastnených pracuje so stredoškolskou cvičnou firmou. Hovorilo sa o ich skúsenostiach 
s firmami z reálnej praxe, praktickom vzdelávaní študentov. Učitelia z praxe upozorňovali na prekážky, ktoré musia prekonávať, najmä 
však na to, že cvičné alebo fiktívne firmy pripravujú mladých ľudí na prax – a nielen podnikateľskú.  (cr), foto Ján SÚKUP



Zo sýtomodrej oblohy nás ešte vždy po-
hládzajú štedré nedeľné slnečné lúče. 
Nezbedný vetrík sa pohráva so sukien-
kami dievčat, šteklí pestrofarebné mašle 
vo vlasoch a chlapcom nadúva plátenné 
košieľky. Je pár minút pred osemnástou 
hodinou a z miestneho kultúrneho stre-
diska sa vyliala veselá riava ľudí. Kráčam 
v dave a v ruke si nesiem krásny obraz zo 
solivarskej čipky. V ruke obraz leta, v duši 
nezmeniteľné obrazy detstva. Vraciam sa 
plná dojmov zo siedmeho ročníka pre-
hliadky školských detských folklórnych sú-
borov šarišského regiónu Šedzikartských 
folkórnych slávností, ktoré sa uskutočnili 
v Záhradnom. 
Vraví sa, že človek, ktorý v srdci pieseň 
nosí, nemôže byť zlý. A tak sa tu dnes 
zišli samí dobrí ľudia. Prišli z okresov 

Prešov, Sabinov a Bardejov. Prišli, aby 
nám ukázali, ako sa dá minulosť preta-
viť do zrozumiteľnej, hravej a príťažlivej 
formy aj pre našu najmladšiu generáciu 
– pre deti vo veku od šesť do pätnásť ro-
kov. Riaditeľ ZŠ Záhradné Marián Fabian 
poďakoval všetkým účinkujúcim, zvlášť 

vedúcim súborov, ktorí do detských duší 
zasievajú vzťah k folklóru, zmysluplne vy-
pĺňajú deťom voľný čas, učia ich milovať 
tradície a pestujú v nich lásku k dedič-
stvu predkov. 
Pomaly si vykračujem sýtozelenými uli-
cami obce a v mojich ušiach stále znejú 

ľúbivé melódie miešajúce sa s trilkami 
vtáčat a džavotom detí. Znova a zno-
va obdivujem tých, ktorí dokážu skĺbiť 
svoje pracovné povinnosti s ušľachtilou 
záľubou a vo svojom voľnom čase odo-
vzdávajú deťom poklady z nekonečného 
bohatstva zvyklostí, tancov a piesní na-
šich predkov. 

Ľ. ONOFREJOVÁ, Záhradné

Tak to je názov novej literárnej súťaže, 
ktorú vyhlásila ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 
v Šintave, pretože šíri meno kráľa Sväto-
pluka, ktoré nosí vo svojom názve. 
Žiaci - študenti mali za úlohu napísať poéziu 
alebo prózu na danú tému v slovenskom 

jazyku. Text musel mať súvislosť s históriou 
Veľkej Moravy a osobnosťou Svätopluka. 
Do súťaže sa zapojilo pätnásť škôl. Súťaži-
lo sa v dvoch kategóriách: v prvej boli žia-
ci druhého stupňa a nižšie ročníky osem-
ročného gymnázia, v druhej zasa študenti 

stredných škôl a vyššie ročníky osemroč-
ného gymnázia. Dvadsaťjeden súťažných 
prác hodnotila odborná komisia z FF UKF 
Nitra na čele s Evou Vitézovou. 
Vyhodnotenie nultého ročníka sa usku-
točnilo v priestoroch šintavskej školy.
Prvé miesto v I. kategórii získal Dominik 
Barák zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šinta-
va, druhé miesto zo ZŠ pri Podlužianke 

v Leviciach Katarína Bátovská, a o tretie 
miesto sa podelili Slavomír Šípoš zo ZŠ 
pri Podlužianke z Levíc a Eva Balušková 
zo ZŠ Ľudovíta Štúra, Šaľa. V druhej kate-
górii bolo udelené prvé miesto Vladimí-
rovi Beličkovi z Obchodnej akadémie Se-
reď, a druhé miesto získal Michal Krátky 
zo Spojenej školy v Sládkovičove. Tretie 
miesto porota neudelila. 
Víťazné práce si môžete prečítať aj na 
www.zssintava.edu.sk. 

Zuzana ENDELOVÁ

MICHALOVCE

POĎAKOVANIE

Žiaci napísali svoju 
prvú knihu
V priestoroch Základnej školy s mater-
skou školou v Gaboltove sa pred kon-
com školského roka uskutočnil krst knihy, 
ktorú napísali žiaci II. stupňa tejto školy: 
Naša prvá kniha. 
Sme žiaci Základnej školy s materskou 
školou v Gaboltove a toto je náš druhý 
pokus napísať svoju vlastnú knihu. Písať je 
jednoduchšie ako čítať, povedali si mnohí 
z vás. Až pri skutočnom písaní do našej 
knihy si žiaci uvedomili, že za „obyčaj-
nou“ rozprávkou sa skrýva nejedno škr-
tanie, opravovanie gramatických chýb či 
štylistické prepracovanie.
Formou tvorivého písania si žiaci môžu roz-
širovať slovnú zásobu, ponoriť sa do sveta 
fantázie, hľadať veci dávno zabudnuté či 
len tak sa zasnívať a „vypísaním sa“ na pa-
pier položiť svetu rôzne otázky, ktoré trá-
pia jemnú a zraniteľnú detskú dušu.
Hľadať a nachádzať poklad v sebe písaním 
rozprávok, poviedok, detektívok či dokon-
ca básní, je cieľom tejto knižky. Veríme, že 
našich čitateľov pobaví a inšpiruje stať sa 
aspoň na päť minút spisovateľom.

Žiaci ZŠ s MŠ Gaboltov 
a ich učiteľka Mária ČVERHOVÁ

Veľvyslanec
Rozprávkovej republiky
Rozprávková republika má svojho veľvy-
slanca v Michalovciach. Tento titul si prá-
vom vyslúžil Lukáš Počatko zo ZŠ Okružná 
17 v Michalovciach. V Martine si ho prebral 
priamo z rúk kancelára prezidenta Rozpráv-
kovej republiky – Jána Cígera z Mädokýša. 
Získať ho nebolo jednoduché, v uplynu-
lom ročníku súťaže Janko Hraško ešte žije 
(celoslovenská literárno-výtvarná súťaž) 
bol Lukášovi udelený titul magistra hraško-
lógie, a keďže v tomto ročníku bodoval 
opäť a pozbieral prvé miesta vo všetkých 
kategóriách – poézia, próza, Vševed roka 
2009, rozhodla sa mu odborná porota ude-
liť titul doktora hraškológie (HrDr.) a kandi-
dát hraškologických vied (ChrSc.). Lukáš sa 
neprestával čudovať, keď bol na pódium 
vyzvaný po štvrtýkrát, aby si prevzal titul 
Veľvyslanec Rozprávkovej republiky s po-
verením pre východné Slovensko. Určite je 
jediný nielen na Slovensku, ale aj na celom 
svete a my sme hrdí, že je žiakom práve na-
šej školy. Mária ADAMČÍKOVÁ

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva....

Vôňa folklóru v Záhradnom

Divadlo má svoj život

So srdcom na dlani
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Komunikácia medzi Špeciálnou základ-
nou školou v Liptovskom Hrádku a Ob-
čianskym združením Deti Dunaja pokra-
čovala aj v tomto školskom roku. Vďaka 
tejto aktivite sa bežný vyučovací deň pre 
žiakov tejto školy premenil na sviatok, 

lebo školu mohli navštíviť mladučkí umel-
ci. Študenti 3. ročníka bábkarskej tvorby 
VŠMU v Bratislave odohrali bábkové 
predstavenie Petruška na motívy rovno-
menného baletu Igora Stravinského. 
Vďační diváci sledovali, ako nešťastný 
hrdina jarmokov Šašo Petruška bojuje 
s čiernym Maurom o svoju lásku ku krás-
nej Baleríne.  Dušan MIGAĽA

Je už temer tradíciou, že žiaci zo Základ-
nej školy J. A. Komenského v Čadci sa 
v rámci krúžku Tvorivé písanie pravidelne 
a možno povedať, že aj úspešne zapája-
jú do súťaží literárnej tvorivosti. Krúžok 
pracuje už niekoľko rokov a stále má 
svojich prívržencov, ktorí majú radi litera-
túru a sami sa púšťajú do vlastnej tvorby. 
Vo svojich dielkach často vypovedajú 
o sebe, o svojich radostiach i o tom, čo 
ich trápi. Robia to s láskou a odkrývajú tak 

vlastne tajné zákutia svojich krehkých du-
šičiek. V dnešnej pretechnizovanej dobe, 
v ktorej sa akosi vytráca zo života cit, je 
to prinajmenej vzácnosť. Bolo by nespra-
vodlivé, keby ich úsilie nebolo po zásluhe 
odmenené. Tá odmena prišla v podobe 
vydania knižky pôvodnej žiackej tvorby 
s príznačným názvom So srdcom na dlani. 
Predslov napísal Jozef Marec a s knižkou 
sa môžete stretnúť i v Kysuckej knižnici 
v Čadci.  Jarmila KRKOŠKOVÁ

Tanečný súbor Slniečko 
obhájil tituly 
Heel and tou show - pod týmto názvom 
sa konal X. ročník festivalu tanca a otvore-
ných Majstrovstiev Slovenska v Košiciach. 
Do Košíc zavítalo 17 súborov zo Sloven-
ska a Českej republiky, ktoré si zmerali sily 
v štyroch súťažných kategóriách: Western, 
Country, Stepe a Line dancingu a v dvoch 
nesúťažných kategóriách: Národné tance 
a Open kategória (choreografie rôzneho 
štýlu a žánru). Tanečný súbor Slniečko, kto-
rý pracuje pri I. ZŠ na Ul. T. J. Moussona  
4 v Michalovciach, prišiel do Košíc s najpo-
četnejšou skupinou detí (72) obhájiť maj-
strovské tituly. Po celodennom tanečnom 
maratóne v príjemnej atmosfére sme si vy-
tancovali tri majstrovské tituly, jedno druhé 
a jedno tretie miesto. Majstrovské tituly 
nás tešia o to viac , že sme jediný súbor 
na Slovensku, ktorý pracuje v krúžkovej 
činnosti pri ZŠ. Jana GOMBITOVÁ

KOŠICE 

ŠINTAVA

ČADCA

LIPT. HRÁDOK

GABOLTOV
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Agentúra Ministerstva školstva SR pre 
štrukturálne fondy EÚ ukončila 8. júna vý-
zvu na predkladanie žiadostí o nenávrat-
ný finančný príspevok (NFP) z operač-
ného programu Vzdelávanie s názvom 
Inovácia metód a foriem výchovno-vzde-
lávacieho procesu a tvorba programov 
ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne zne-
výhodnených. 
Agentúra prijala 37 žiadostí o NFP 
s celkovými oprávnenými výdavkami  
7,25 milióna eur a žiadanou výškou NFP 
7,12 milióna eur. 
Na túto výzvu bolo vyčlenených 8 milió-
nov eur. Na jeden projekt bola stanovená 
minimálna výška NFP 120-tisíc eur, maxi-
málna na 300-tisíc eur. Zámerom aktivít 
predkladaných projektov je inovovať 
metódy a formy výchovno-vzdelávacieho 

procesu v špeciálnej strednej škole. Cie-
ľom je aj podporiť kľúčové kompetencie 
zdravotne znevýhodnených žiakov a pe-
dagogických zamestnancov špeciálnej 
strednej školy s využitím nových učebných 
materiálov a didaktických prostriedkov, 
ktoré im uľahčia prístup k vzdelávaniu. 
V rámci tejto výzvy sa o NFP mohli uchá-
dzať špeciálne stredné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti krajského školského 
úradu a samosprávneho kraja, cirkevné 
a súkromné špeciálne stredné školy, ale 
aj krajský školský úrad ako zriaďovateľ 
špeciálnej strednej školy, špeciálneho 
výchovného zariadenia a školského za-
riadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie. Oprávneným žiadateľom bol aj 
samosprávny kraj ako zriaďovateľ špe- 
ciálnej strednej školy, možnosť zapojiť sa 
do výzvy mali mimovládne organizácie 
(mimo schémy pomoci de minimis), ak 
mali v predmete činnosti poskytovanie 

všeobecne prospešných služieb v ob-
lasti vzdelávania (minimálne rok pred 
vyhlásením výzvy). Ďalšími žiadateľmi 
mohli byť špeciálne výchovné zariade-
nia: diagnostické centrum, reedukačné 
centrum, liečebno-výchovné sanatórium 
(mimo schémy pomoci de minimis) za-
radené do sústavy školských zariadení, 
školské zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie: centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a preven-
cie, centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva (mimo schémy pomoci de 
minimis) zaradené do sústavy školských 
zariadení.
Najviac žiadostí prišlo z Banskobystric-
kého, Bratislavského, Košického a Nit-
rianskeho kraja. Každý z nich podal 6 
žiadostí, najmenej ich bolo z Trnavského 
kraja. Všetkých 6 projektov podaných 
z Bratislavského kraja sa v rámci cieľa 
Konvergencia bude realizovať v Košic-

kom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Päť 
z nich aj v ostatných krajoch Slovenska 
okrem Bratislavského, pre ktorý táto vý-
zva nie je určená.  
Suma 1 217 139 eur, ktorá predstavu-
je najvyššiu požadovanú výšku NFP, 
je z Košického kraja. Najmenej žiadal 
Trnavský kraj (317 205 eur). Nitriansky 
kraj žiadal 1 190 131 eur; Banskobystric-
ký kraj 1 171 529 eur; Bratislavský kraj 
1 078 112 eur; Prešovský kraj 784 580 
eur; Trenčiansky kraj 705 162 eur a Žilin-
ský kraj 664 667 eur. 
Z celkového počtu žiadateľov bolo  
25 v zriaďovateľskej pôsobnosti krajské-
ho školského úradu (špeciálne stredné 
školy, špeciálne výchovné zariadenia 
a školské zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie), 8 občianskych 
združení a 4 neziskové organizácie. 

Odbor informovania 
a publicity ASFEU

Pripravuje sa 
tretí projekt 
Ministerstvo školstva Slovenskej re-
publiky ako riadiaci orgán pre ope-
račný program (OP) Výskum a vývoj 
zverejnilo prostredníctvom Agentúry 
pre štrukturálne fondy 28. mája uzav-
retú výzvu na národný projekt Sloven-
ská infraštruktúra pre vysokovýkonné 
počítanie. Jej oprávnenými žiadateľ-
mi môžu byť verejné a štátne vysoké 
školy mimo schém štátnej pomoci, 
Slovenská akadémia vied a jej ústavy 
mimo schém štátnej pomoci. Reali-
zácia projektu by mala vedeckej, od-
bornej a akademickej obci v blízkom 
časovom horizonte umožniť využíva-
nie superpočítačovej infraštruktúry 
pre simulácie a modelovanie v domá-
com prostredí. Dátum uzávierky tejto 
výzvy je 31. augusta 2009.
OP Výskum a vývoj bol spoločne 
s OP Informatizácia spoločnosti 
a Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast v máji predmetom hod-
notenia Monitorovacieho výboru pre 
vedomostnú ekonomiku. Prvú časť 
rokovania viedol Ján Mikolaj, pod-
predseda vlády a minister školstva, 
v ktorého rezorte je OP Výskum 
a vývoj. Program dotovaný zo štruk-
turálneho Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja je riadený sekciou 
európskych záležitostí Ministerstva 
školstva SR a administratívne spra-
vovaný Agentúrou MŠ SR pre štruk-
turálne fondy Európskej únie. Vlani 
agentúra vyhlásila 6 výziev na dopy-
tovo orientované projekty, na tento 
rok naplánovala 13 výziev, 6 z nich 
už bolo vyhlásených).
Na 4. zasadnutí Monitorovacieho 
výboru pre vedomostnú ekonomiku, 
prvom v tomto roku, bola prítomná 
i Sabine Bourdy. Predstaviteľka Eu-
rópskej komisie, riadiaca aj odbor re-
gionálnej politiky, pozná situáciu na 
Slovensku a živo sa zaujímala aj o in-
formácie ministra školstva o druhom 
roku aktivít v OP Výskum a vývoj. 
Ocenila predovšetkým formy a dy-
namiku publicity o výzvach a pro-
jektoch tohto operačného progra-
mu. Osobitne sa zmienila o širšom 
regionálnom dosahu projektových 
zámerov, ktorých realizácia prispeje 
k skvalitneniu vedeckého skúmania 
a praktickému úžitku konkrétnych 
výstupov. 
Ján Mikolaj z pozície podpredsedu 
Monitorovacieho výboru pre vedo-
mostnú ekonomiku k implementácii 
OP Výskum a vývoj uviedol, že cel-
ková alokácia v rámci OP Výskum 
a vývoj bola vlani okolo 8 mld. korún, 
v tomto roku sú pripravené výzvy do 
výšky viac ako 560 miliónov eur. Za-
tiaľ boli schválené dva národné pro-
jekty a tretí sa pripravuje. 
Druhého marca tohto roka bola 
uzávierka národného projektu In-
fraštruktúra pre výskum a vývoj 
– Dátové centrum pre výskum a vý-
voj. Ako uviedol minister školstva, 
jeho špecifickým cieľom je obstarať 
a implementovať dátový obsah do 
dátového centra pre výskum a vývoj 
a pri niektorých nadväzujúcich prá-
cach a tým vybudovať profesionálne 
pracovisko na digitalizáciu kníh, tla-
čovín a dokumentov. Projekt bude 
realizovať CVTI, ktorý je v štatutárnej 
pozícii špecializovanej vedeckej ná-
rodnej knižnice, a jeho realizačným 
výsledkom bude dátové centrum 
uchovávajúce a spracúvajúce infor-
mácie na aktuálne vyžitie výskumno-
vývojových organizácií na Slovensku. 
Celková finančná alokácia je 33 mi-
liónov eur. 
 Dušan MIKOLAJ

VYHODNOTENIE

VÝBOR Pomoc pre zdravotne 
znevýhodnené osoby 

Stredná odborná škola zdravotnícka 
v Prešove (SOŠ) sa radí medzi školy, 
ktoré majú na svojom konte nejedno pr-
venstvo v oblasti internetizácie a moder-
nizácie vzdelávania. V pondelok 1. júna 
dosiahla ďalší míľnik na diaľnici elektro-
nizácie, digitalizácie a prípravy mladej 
generácie byť demokratickým občanom, 
úspešne ovlyvňujúcim veci verejné, ob-
čanom konajúcim zodpovedne, samos-
tatne a iniciatívne. 
V upršané predpoludnie zavítal na školu 
podpredseda vlády SR pre vedomostnú 
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské 
práva a menšiny Dušan Čaplovič, aby 
v počítačovom laboratóriu otvoril unikát-
ny projekt, aký dosiaľ na Slovensku nebol 
realizovaný. Symbolicky prestrihol pásku 
pilotného projektu Moderné európske 
voľby, čím umožnil študentom prešovskej 
SOŠ zdravotníckej a ďalších troch gym-
názií vyskúšať si v praxi obrovské výho-
dy a praktickosť elektronického podpisu 
v simulovaných elektronických voľbách 
do Európskeho parlamentu. Projekt vo 
významnej miere prispieva k posilneniu 
aktívnej participácie mladých ľudí v sku-
točných voľbách v budúcnosti. 

Študenti ocenili jednoduchú, pohodlnú, 
časovo úspornú formu registrácie a ak-
tivovania čipovej karty s PIN kódom, 
ktorá slúžila ako ich elektronický volič-

ský preukaz. Jeho vložením do čítačky 
kariet a prostredníctvom špeciálneho 
hlasovacieho programu si vyberali svo-
jich poslancov z kandidujúcich strán do 
Európskeho parlamentu. Volili podľa 
takých istých pravidiel, aké mali voliči 
6. júna, teda výber len jednej politickej 

strany a udelenie preferenčného hla-
sovania maximálne dvom kandidátom. 
Zostava hlasovacích lístkov kopírovala 
kandidátky pre voľby do Európskeho 
parlamentu.
Študenti oceňovali aj ďalšiu z výhod  
e-volieb: výsledky sú k dispozícii okam-
žite po uzatvorení volebných miestnos-
tí, keďže hlasy spočítava počítač. Do-
zvedeli sa, že v Estónsku boli zavedené  
e-voľby dva roky po uskutočnení simu-
lovaných e-volieb. Simulované e-voľby 
sa tam zaviedli roku 2005 a reálne sa 
táto moderná metóda zaviedla v parla-
mentných voľbách roku 2007. Študenti 
veria, že vďaka operačnému programu 
Informatizácia spoločnosti budeme 
môcť čoskoro z pohodlia domova voliť, 
vyberať politikov a vybavovať svoje zále-
žitosti na úradoch. 
Jedinečné podujatie simulovaných 
elektronických volieb do Európskeho 
parlamentu zorganizoval vicepremiér 
Dušan Čaplovič spolu s Mládežníckym 
parlamentom Prešova. Partnermi im boli 
spoločnosť Disig, a. s., ktorá simulované 
voľby po technickej stránke zabezpe-
čila, a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, ktorá vytvorila špeciálny 
hlasovací softvér.

Erika PETRÁŠKOVÁ

PROJEKT

V Prešove si vyskúšali moderné európske voľby

Počet prijatých ŽoNFP OPV-2009/3.2/01-SORO (v eurách) Výška žiadaného NFP OPV-2009/3.2/01-SORO (v eurách)

Celkové oprávnené výdavky OPV-2009/3.2/01-SORO (v eurách) Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa sektorov 
OPV-2009/3.2/01-SORO (v eurách)
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Dušan Čaplovič, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, si vyskúšal internetové 
voľby do Európskeho parlamentu.
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V priestoroch Agentúry Ministerstva 
školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 
(Hanulova 5/B, Bratislava-Dúbravka) 
sa 25. júna po prvýkrát uskutoční Deň 
otvorených dverí. Na záujemcov o prob-
lematiku štrukturálnych fondov Európ-
skej únie čaká celodenný program pre-
zentácií, videoprojekcií a konzultácií. 
Počas Dňa otvorených dverí agentúra 
predstaví súčasné i plánované aktivity. 
Agentúra ako sprostredkovateľský or-
gán pod riadiacim orgánom realizuje 

činnosti v rozsahu úloh delegovaných 
ministerstvom školstva ako riadiacim or-
gánom pre operačné programy Vzdelá-
vanie a Výskum a vývoj od svojho vzniku  
1. januára 2007. 
Návštevníci sa dozvedia o možnostiach 
čerpania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ, aktuálnych 
a plánovaných výzvach, schválených 
projektoch, zoznámia sa s manažmen-
tom a pracovníkmi agentúry. Súbežne 
budú k dispozícii zástupcovia odborov 

projektového manažmentu a monito-
ringu, riadenia výdavkov, administrácie, 
informovania a publicity, ktorí radi zod-
povedia otázky, ako aj  poskytnú kon-
zultácie k projektom. O 11. h sa začína 
prezentácia Jarmily Barátovej, ktorá je 
poverená riadením sekcie implementá-
cia operačného programu Vzdelávanie. 
Zároveň zástupcovia úspešných pri-
jímateľov nenávratného finančného 
príspevku poskytnú cenné informácie 
a skúsenosti z implementácie projek-
tov. O 14.15 h sa začnú prezentácie 
prijímateľov – Základnej školy Klačno 
z Ružomberka, ZŠ Kežmarská z Košíc 
a Obchodnej akadémie Imricha Karva-
ša z Bratislavy.
Záverečná hodina otázok – od 15. h - 
bude patriť generálnej riaditeľke agentú-
ry Alexandre Drgovej.
Viac informácií a program nájdete na 
stránke agentúry www.asfeu.sk. (asfeu)

Merhaba-Kalimera-Ciao-Ola. Vďaka pro-
jektu celoživotného vzdelávania Leonar-
do da Vinci študenti z OA v Nitre často 
počuli tieto pozdravy. Portugalsko, Gréc-
ko, Taliansko a Turecko sa stali na celé tri 
týždne domovom pre dvadsať študentov 
3. ročníka.
Piati študenti absolvovali prax v Trofe 
v Portugalsku. Ich dočasným pracovis-
kom bol Mestský úrad v Trofe. Portugal-
ský partner Escola Profissional de Santo 
Tirso zabezpečil študentom nielen pra-
covnú stáž, ale i privítanie starostom Tro-
fy a zorganizovaním Dňa Európy, kde naši 
študenti prezentovali Nitru a Slovensko.
V gréckom Litochore boli naši študenti 
začlenení do družstiev spolu s grécky-
mi študentmi. Na spoločnej turistickej 
akcii organizovanej Priateľmi prírody 
a miestnou samosprávou riešili prírodo-
vedné úlohy a tešili sa pikniku pri rieke. 
Slovenskí študenti sa dokonca zúčastnili 
i vysielania v regionálnom rozhlase a po-
slucháčom sa prihovorili v slovenskom, 
anglickom i gréckom jazyku a vynikajúco 
prezentovali svoje mesto a krajinu. Popri 
návšteve prímorských letovísk navštívili aj 
mesto Dion so vzácnymi archeologický-
mi pamiatkami. Mali príležitosť pracovať 
v manažmente Národného parku Olym-
pos a v regionálnej televízii.
Skupina študentov, ktorá bola na praxi 
v Taliansku v prímorskom meste Rimini, 
má veľa spomienok na more a výlet do 
San Marína.

Ďalšia pätica študentov sa dostala až do 
exotického  Kahramanmarasu v juhový-
chodnom Turecku. Ich prax v centrále 
obchodu a priemyslu bola zameraná 
nielen na marketing a účtovníctvo, ale 
i na bezpečnosť a disciplínu na pracovis-
ku. Partnerská škola Ticaret Meslek Lisesi 
v Kahramanmarasi pripravila študentom 
nezabudnuteľné stretnutia. Poznávanie 
ázijskej kultúry a tradícií doplnili výlety 
do Kapizli, Mersin v prímorskej oblasti. 
Martin, Michaela, Tomáš, Petra a Ane-
ta zvládli náročnú úlohu prezentovať 
svoje znalosti o Slovensku takmer pred  
150 študentmi. Odpovedali na množ-
stvo otázok o Európskej únii a perspektí-
vach mladých ľudí. V podobnom duchu 
sa konalo i stretnutie s predstaviteľmi 
mesta v Centrále únie pre vzdelávanie 
mladých ľudí v Kahramanmarasi. Štu-
denti boli pozvaní k tureckým rodinám, 
kde nechýbali povestné baklavy a najmä 
vychýrená „dondurma zmrzlina“ s pistá-
ciami.
Všetky štyri skupiny absolvovali dvad-
saťhodinový jazykový kurz či základy 
komunikácie v talianskom, tureckom, 
gréckom i v portugalskom jazyku.
Koordinátorka projektu R. Kelemenová 
pripravuje pre štyroch portugalských 
študentov, ktorí budú v Nitre v najbliž-
ších týždňoch, nielen pracovné zarade-
nie, ale i spoznanie krás a rozmanitostí 
Slovenska.
 Andrea MACÁKOVÁ

Nedávny Deň Európy v ZŠ Okrúhle vo 
Svidníckom okrese bola vydarená akcia. 
Žiaci sa netradičným spôsobom mohli 
dozvedieť o krajinách Európskej únie 
a zároveň si preveriť svoje vedomosti 
o živote v nich. Iniciátorom a organi-
zátorom podujatia bola učiteľka našej 
školy D. Jurková. Do prípravy zapojila 
viacerých žiakov. Deväť trojíc si rozdelilo 
učebne a pripravili si fakty i zaujímavosti 
o krajinách EÚ. Vo vstupných dverách 
učební boli umiestnené nákresy európ-
skych vlajok a triedy vyzdobili tak, že 
všetko navôkol signalizovalo, ktoré kraji-
ny žiaci reprezentujú. Dokonca sa to sna-
žili vyjadriť aj farbami svojho oblečenia. 
Ostatní žiaci putovali z triedy do triedy, 
v každej sa dozvedeli niečo nové a zau-
jímavé o konkrétnych členských štátoch 
EÚ. Potom v zastúpení svojich vedúcich 
odpovedali na otázky o prezentovaných 
krajinách. Spestrením bolo plnenie za-
ujímavých praktických úloh. Napríklad: 
kreslenie portrétu významnej osobnosti 

členských krajín EÚ, vytvorenie názvu 
štátu zo zápaliek na papier s použitím 
lepidla, maľovanie vlajky EÚ na kameň, 
písanie básne o štátoch EÚ... Za správne 
odpovede a splnenie praktickej úlohy do-
stali žiaci žetóny, ktoré si nalepili na pa-
pier a po absolvovaní všetkých stanovíšť 
ich odovzdali organizátorke súťaže. 
Organizátorka Dňa Európy vyhodnotila 
práce našich žiakov ako veľmi úspešné, 

ocenila ich aktivitu, vedomosti a zruč-
nosti.
Netradičnú formu vzdelávania i zábavy 
ocenili všetci pedagógovia školy. Poznat-
ky zo zemepisu, dejepisu, občianskej, 
výtvarnej či hudobnej výchovy žiaci pri-
jali v zaujímavejšej, príťažlivejšej podobe, 
než je klasické vyučovanie. Malí i tí väčší 
vedia takéto postupy oceniť.   
 E. ČURILLOVÁ

Projekt Vzdelávanie učiteľov v súvislosti 
s tvorbou školských vzdelávacích progra-
mov, v rámci ktorého vychádzajú Učiteľ-
ské noviny, prezentovala 9. júna na Moni-
torovacom výbore pre operačný program 
Vzdelávanie manažérka projektu Renáta 
Majerníková. Spolu s ním sa členovia vý-
boru viac dozvedeli aj o projekte jazyko-
vého vzdelávania učiteľov. 
V rámci OP Vzdelávanie bolo vyhláse-
ných deväť priamych zadaní, kontraho-
vané zmluvy k siedmim zadaniam. Takto 
sa realizuje spomínaný projekt jazykové-
ho vzdelávania – Vzdelávanie učiteľov 
ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 
s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov 
na základných a stredných školách. Cie-
ľom tohto projektu je doplniť vzdelávací 
systém o kvalifikovaných učiteľov cudzie-
ho jazyka na 1. stupni ZŠ. Učiteľ, ktorý 
sa zúčastňuje vzdelávania, dostane note-
book a škola, ktorej učitelia sa vzdeláva-
nia zúčastňujú, dataprojektor. 
V súlade s harmonogramom funguje aj 
projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ 
a SŠ v predmete informatika, ktorý pripra-
vuje a realizuje tiež ŠPÚ. Aj v rámci tohto 

projektu dostanú učitelia a školy noteboo- 
ky a dataprojektory. 
Tretím projektom, ktorý sa realizuje, je 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách, prijímateľom je Ústav 
informácií a prognóz školstva. Cieľom 
je zmena formy výučby na základných 
školách, ktorá povedie k modernizácii 
vyučovacieho procesu a vyučovacieho 
prostredia. Rovnaký cieľ má aj projekt 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
stredných školách. 

Realizátorom projektu Vzdelávanie uči-
teľov v súvislosti s tvorbou školských 
vzdelávacích programov je Štátny inštitút 
odborného vzdelávania. Projekt, v rámci 
ktorého vychádzajú aj Učiteľské noviny, 
sa realizuje od začiatku tohto kalendár-
neho roka. 
Rozbiehať sa začal aj ďalší projekt, kto-
rý realizuje ŠIOV, je to Tvorba nových 
vzdelávacích programov v odbornom 
vzdelávaní pre potreby automobilového 
priemyslu II, ktorý nadväzuje na úspešný 

národný projekt, implementovaný v mi-
nulom programovom období. 
Na začiatku stojí aj ďalší projekt Vzde-
lávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť reformy vzde-
lávania, ktorý realizuje Metodicko-peda-
gogické centrum. Cieľom je implemento-
vať obsahovú reformu školstva do praxe 
materských škôl, rozvíjať efektívny sys-
tém celoživotného vzdelávania pedago-
gických zamestnancov materských škôl. 
V rámci tohto národného projektu bude 
nakúpená výpočtová technika a – alebo 
didaktické pomôcky. 
Externé hodnotenie kvality školy podpo-
rujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj 
školy, to je národný projekt, ktorý bude 
realizovať Štátna školská inšpekcia. V sú-
časnosti prebieha hodnotenie a výber žia-
dostí o nenávratné finančné prostriedky.
Priame zadanie beží aj v prípade národ-
ného projektu Profesijný a kariérny rast 
pedagogických zamestnancov, ktorého 
realizátorom bude Metodicko-pedago-
gické centrum. 
V tomto kalendárnom roku by mali byť 
vyhlásené ešte národné projekty Digita-

lizácia štátnych vzdelávacích programov 
– osobitne pre základné a osobitne pre 
stredné školy (žiadateľ Štátny pedago-
gický ústav), Národná sústava kvalifikácií 
(žiadateľ Academia Istropolitana), Vzde-
lávanie pedagogických zamestnancov 
k inklúzii MRK (žiadateľ Metodicko-peda-
gogické centrum) a projekt Ďalšie vzde-
lávanie v sektore športu (žiadateľ Národ-
né športové centrum). (čer)
 Foto Ján SÚKUP 

POZVÁNKA

ZŠ OKRÚHLE

LEONARDO DA VINCI

Deň otvorených 
dverí v ASFEU

Monitorovací výbor pre OP Vzdelávanie o projektoch

Deň Európy - netradičné vyučovanie

Nitrianski študenti 
na stážach po Európe

Členovia monitorovacieho výboru sa oboznámili s vybranými projektami.
Renáta Majerníková.
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Na takéto akcie má určite každý z nás 
len tie najlepšie spomienky: slnko, 
voda, pohoda, najlepší kamaráti, naj-
lepší učitelia a týždeň bez rodičov a bez 
učebníc. Čo viac by sme si mali priať? 
A tak aj naši školáci s ruksakmi na ple-
ciach, s koláčikmi od mamy a s úsme-
vom netrpezlivo čakali na autobus, 

ktorý ich zavezie do Jedľových Kosto-
lian – na ich vytúžený plavecký výcvik. 
Samozrejme, plávať sa naučili všetci: 
z neplavcov sa stali plavci a ostatní sa 
zdokonaľovali v technike plávania. Uči-
teľky spestrili deťom pobyt aj mnohými 
zaujímavými aktivitami: orientačným 
behom (pracovali v skupinách s ma-

pou a na čas), nočným pochodom, 
turistikou (na rozhľadňu k drevenému 
slovenskému dvojkrížu) a neodmysli-
teľným karnevalom. Strava bola pod-
ľa všetkých super! A čo robili žiaci vo 
voľnom čase? Vytvárali veľmi nápadité 
projekty o tomto pobyte (sú prezento-
vané na školskej nástenke), ktoré po-
slúžia ako príjemná spomienka na ich 
prvý plavecký výcvik.
 M. MIKEŠOVÁ

Spojená škola na Nejedlého ul. v Levi-
ciach je známa zaujímavými aktivitami. 
Žiaci s mentálnym i viacnásobným zdra-
votným hendikepom rozvíjajú nielen 
svoje športové a manuálne zručnosti, 
umelecké ambície, ale aj vedomosti. Pe-
dagógovia 5. až 9. ročníkov pozvali ďalšie 
špeciálne základné školy (ŠZŠ) v Nitrian-
skom kraji na Tretiu olympiádu vedomostí 
žiakov. Bolo potrebné pripraviť testy zo 
slovenského jazyka, matematiky a príro-
dopisu, naplánovať priebeh olympiády, 
pripraviť darčeky pre súťažiace školy 
a ceny pre víťazov. Na pôde Spojenej 
školy v Leviciach súťažilo 8 špeciálnych 
základných škôl Nitrianskeho kraja. Sú-
ťažné trojice žiakov z Vrábeľ, Komjatíc, 
zo Šurian, z Nových Zámkov, Levíc, Hur-
banova, zo Štúrova a Želiezoviec riešili 

testy. V slovenskom jazyku získala prvé 
miesto Nikoleta Nagyová zo ŠZŠ Štú-
rovo, v matematike Marek Svetkovič zo 

ŠZŠ Nové Zámky a v prírodopise Zden-
ko Felis zo ŠZŠ Levice.

Lýdia MELIŠKOVÁ 

Školský rok 2008/2009 vchádza do po-
slednej stanice a cesta, ktorou sme pre-
šli, bola skúškou nielen pre nás učiteľov 

a žiakov Základnej školy v Ruskej Po-
rube, ale aj pre našich rodičov. Školský 
vzdelávací program, ktorý sme zamerali 

na mikrogeografiu obce a regiónu, bol 
realizovaný a sprevádzaný množstvom 
vydarených školských projektov, aktivít 
a akcií.
Takýto bol aj Deň detí, kde sa s oslavami 
začalo netradične. Deti spolu s učiteľmi 
pripravovali chutné prekvapenia pre 
svojich rodičov. Slávnostná tabuľa bola 
vytvorená z tradičných jedál našich sta-
rých mám, ktoré nie všetky deti poznali 
– napríklad slivčanka, varianka, staranka, 
zamyška. Nesmeli, pochopiteľne, chýbať 
ani známe pečené pirohy. Deti privítali 
rodičov chlebom a soľou, krásnym ver-
šíkom a pestrým kultúrnym programom. 
Otvorená bola aj stála expozícia staro-
žitností, ktoré žiaci v rámci blokového 
vyučovania vytvorili pod názvom Čo 
skrývali naše povaly. Kultúrnu časť spes-
trila aj súťaž Literárne talenty, kde sa rodi-
čia stali porotcami a vybrali tri najkrajšie 
práce s tematikou Čo všetko moja mama 
stíha. Tento deň bol nielen plný zábavy 
a radosti, ale aj poďakovaním všetkých 
detí Základnej školy v Ruskej Porube ro-
dičom za ich lásku. 
 Štefan ANDREJCO

Plavecký výcvik netradične

Poďakovanie rodičom

Už len niekoľko dní nás delí od skončenia 
školského roka, deti sa tešia na prázdniny, 
letné túry a cesty za dobrodružstvom. Pri 
tejto príležitosti sme pre ne ešte pripra-
vili aj niekoľko cenných informácií, ako 
sa počas letných prázdnin majú správať, 
ako si majú dávať na seba pozor. Preto 

sme do našej ZŠ s MŠ v Bánove pozvali 
členov Policajného zboru SR z Nových 
Zámkov, riaditeľa Obvodného oddelenia 
PZ mjr. Rudolfa Strigáča a kpt. Tomáša 
Pražáka. Hovorili o kriminalite mládeže, 
priestupkoch vo verejnej doprave, ná-
vykových látkach. Ďakujeme za cenné 
informácie, veď prevencia je v dnešnej 
dobe vždy veľmi dôležitá.

Dana MOLNÁROVÁ

Sme malá dedinská škola, ktorá nemá 
telocvičňu. Cvičíme v priestoroch bývalej 
starej školy. Napriek týmto prekážkam sa 

snažíme rozvíjať u detí pohybové aktivi-
ty. Zapájame sa do rôznych športových 
súťaží: futbal, basketbal, florbal a atleti-

ka. Náš deviatak Frederik Tencer obsa-
dil v okresnom kole v atletike v behu na 
60 m 1. miesto a v behu na 1 000 m bol 
tiež prvý. Vladimír Lauko zvíťazil v skoku 
do diaľky. Obaja postúpili do krajského 
kola, ktoré bolo v Banskej Bystrici. Tam 

si Frederik vybojoval štvrté miesto v behu 
na tisíc metrov. Obom gratulujeme. 

Renáta PASTVOVÁ

Beseda pred prázdninami

Tretia Olympiáda vedomostí žiakov
Úspechy aj bez telocvične

ZŠ S MŠ BÁNOV 

SŠ LEVICE

ZŠ RUSKÁ PORUBA

ZŠ S MŠ BREHY

To bola ústredná myšlienka osláv Dňa 
detí na ZŠ Prokofievova 5 v Bratislave. 
Pri lúštení tajničky – motta, sa naši žiaci 
snažili dokázať, že tvoria jeden kolektív, 
od najmenších po najstarších. Súťaž 

pod názvom Dokáž, že vieš prebiehala 
v zmiešaných družstvách. Kapitánmi 
boli ôsmaci alebo deviataci, ktorí mali 
vo svojich skupinách žiakov z každého 
ročníka. Usmerňovali, povzbudzovali, 
pomáhali svojim zverencom plniť úlo-
hu – buď vedomostnú z rôznych oblastí 
(fyzika, matematika, zemepis, biológia, 

prírodopis, anglický jazyk, slovenský 
jazyk), alebo ukázať svoju fyzickú zdat-
nosť pri skákaní cez švihadlo, vo vreci, 
zručnosť v streľbe z praku na cieľ ale-
bo pri hádzaní kruhov. Deti riešili úlohy 
rôznej náročnosti – za vyriešenie získali 
písmeno do tajničky. Družstvo, ktoré 
ako prvé zistilo všetky písmená, zvíťazi-

lo. Boj o prvenstvo nebol jednoduchý, 
ale určite zaujímavý. Vylúštená tajnička 
vyjadrila želanie nás dospelých deťom: 
Prajem Ti v Tvojom živote lásku a šťastie, 
aby sa Ti darilo. Skúšky, aby si ostal silný. 
Slzy, aby si ostal ľudský. A nádej, aby sa Ti 
splnili Tvoje sny.

Daniela PETRÍKOVÁ

Jeden za všetkých 
a všetci spolu
ZŠ BRATISLAVA

ZŠ DOLNÝ PIAL
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Pohybová aktivita je jednou zo základ-
ných potrieb človeka, prospieva telu, 
mysli, emóciám. V praxi nám však do-
rastá generácia „sledovačov televíznej 
obrazovky“ a hry na počítači, s vysokým 
výskytom obezity a rastových deformácií 
už v detskej populácii. Práve preto MŠ 
Turany, Krížna, organizuje každoročne 
celookresný atletický trojboj detí pred-
školského veku. Už sa uskutočnil jeho 
XIV. ročník. Toto jedinečné športové po-
dujatie sa konalo na štadióne v Turanoch, 
s účasťou 20 MŠ z okresu Martin, s celko-
vým počtom 120 detí. 
Otvorenie slávnostného športového 
podujatia bolo spestrené príchodom cvá-
lajúcich koní a žriebätka, ktoré priniesli 
vlajku nášho trojboja. Vzápätí za zvukov 
športovej hymny vzlietol k oblohe kŕdeľ 
holubov. Súťažilo sa v troch disciplínach: 
beh na 30 m, skok do diaľky z miesta, hod 
tenisovou loptičkou. Na tomto stretnutí 
sa väčšina detí po prvýkrát stretáva s or-
ganizovanou športovou činnosťou a so 
všetkými jej emotívnymi stránkami – odo-

vzdávanie medailí, diplomov, pohárov, 
vecných cien na stupňoch víťazov. Prvé 
miesto v celkovom poradí získala MŠ 

Sučany, druhé MŠ Nálepkova z Martina 
a tretie MŠ Hurbanova tiež z Martina. 

Libuša NOSÁLOVÁ

Pedagógovia Základnej školy v Lehote 
pripravili ku Dňu mlieka projekt pod ná-
zvom Objav mlieko. Žiaci ročníkov 5.–9. 
si zmerali sily vo vedomostnom teste 
o mlieku a mliečnych výrobkoch, ukonči-
li ho rozprávkou, napríklad pod názvom 

Tri mliečne čokolády pre Popolušku či 
Ako išlo vajce do mliečneho baru. Ďalšou 
úlohou bolo urobiť účet z vopred urče-
ného nákupu v súťažnej disciplíne My 
a euro. Deti si pripravili jahodovo-smota-
novú tortu, popritom ochutnávali jogurty 
a Acidko od sponzorov. Vyšantili sa pri 
tvorbe návrhu na obal mlieka netradičný-
mi materiálmi (salko a čokoláda). Na svo-

je si prišli aj výtvarníci, ktorí sa realizovali 
pri výrobe „oblečenia“ z tetrapakových 
obalov od mlieka. Celé dianie sledovali 
„spravodajcovia“, ktorí na záver predlo-
žili porote výsledok svojej novinárskej 
práce v podobe textu a fotografií.
Všetci zúčastnení boli odmenení a víťaz-
né triedy získali lopty a petangue.

kolektív pedagógov

O pozitívnych účinkoch bielej tekutiny – 
mlieka, vedia azda už všetci, malí či veľkí. 
Je to výživový produkt, ktorý má nezastu-
piteľnú úlohu predovšetkým v detskom 
veku. Skvelé počasie, netradičná výstav-
ka, chytľavý smotanový tanček, ochut-
návka mliečnych kokteilov, mliečno-hro-
vé aktivity, šťastné tváre zúčastnených 
detí zo všetkých moldavských mater-
ských škôl, to všetko sú hlavné atribúty 
tohtoročného Dňa mlieka, ktorý sa konal 
v exteriéri Materskej školy na Krátkej ul. 
v Moldave nad Bodvou.
O tom, že deti majú mlieko a mliečne 
výrobky naozaj rady, svedčí aj množstvo 

odpadového materiálu, ktorý sa spotre-
boval pri príprave netradičnej výstavky 
s tematickým zameraním Cestujeme do 
mliečnej krajiny. Vzájomnou kooperáciou 
šikovných detí a kreatívnych učiteliek bol 
vytvorený široký diapazón dopravných 
prostriedkov. Samozrejme, nechýbali ani 
mliečno-dopravné značky. Výstavku obo-
hatili aj žiaci zo školských klubov, ktorí vý-
tvarne stvárnili svoje nápady a predstavy. 
Čo dodať? Biela tradícia má už v našom 
meste pevné korene a je neoddeliteľnou 
súčasťou propagačnej činnosti mater-
ských škôl.

Zlatica SZOMORAYOVÁ

Štyri krajiny – jedna myšlienka. Pod týmto 
mottom sa uskutočnil 2. ročník podujatia 
Four Fest – Dni porozumenia, spojený so 
súťažami a s prehliadkami Euroakademik 
Gastro 2009. Organizátormi týchto súťaží 
medzi 22 školami krajín V4 boli Banskobys-
trický samosprávny kraj (BBSK) a Spojená 
škola v Rimavskej Sobote. Dvojdňových 
zápolení v rimavskosobotskom Dome kul-
túry, hoteli Zlatý býk, zariadení Čierny orol 
a v priestoroch partnerskej školy v maďar-
skom Ózde sa zúčastnila stovka priamych 

účastníkov v odboroch kuchár, cukrár, 
barman, barista, someliér, čašník, obchod-
ný pracovník, kaderník, kozmetik.
Cieľom podujatia boli podľa slov riadi-
teľa Spojenej školy v Rimavskej Sobote 
Jaroslava Bagačku výmena skúseností, 
konfrontácia zručností i nadväzovanie 
partnerskej spolupráce škôl BBSK so za-
hraničnými. Potvrdila sa tiež vynikajúca 
úroveň odbornej prípravy v niektorých 
školách, ktoré majú odbor hotelová 
akadémia. Najviac prvenstiev patrilo 
Strednej odbornej škole Zvolen, ktorá sa 
veľmi úspešne zúčastňuje množstva me-
dzinárodných podujatí. (b)

K a ž d o r o č n e 
v mesiaci jún pri-
chádzajú žiaci 
MŠ Rakovec nad 
Ondavou a MŠ 
Moravany na ne-
tradičný zápis do 
prvého ročníka. 
Okrem zápisu so 

svojimi rodičmi a testu zrelosti vo feb- 
ruári, keď sa zoznámili so školou, sme 
ich pozvali aj 5. júna na Stretnutie so 
zvieratkami, ktoré pripravili žiaci 2. roč-

níka spolu s pani učiteľkou Ivanovou. 
Ich úlohou bolo splniť päť disciplín: lite-
rárno-dramatickú, športovú, ekologickú, 
poznávaciu a matematickú. Na každom 
stanovšti ich sprevádzali zvieratká. Ten-
to deň v deťoch zanechal veľa pekných, 
neopakovateľných zážitkov, na ktoré 
budú spomínať aj v novom školskom 
roku. Odmenou bol pre ne päťlístok 
s logom školy veveričkou a pamätný 
list, ktorý im odovzdala riaditeľka školy  
J. Lehotayová.

Ružena KAĽUHOVÁ

Atletický trojboj predškolákov

Biela tradícia plná mlieka

Dni porozumenia

Stretnutie so zvieratkami

ZŠ LEHOTA

MŠ TURANY

MŠ MOLDAVA NAD BODVOU

RIMAVSKÁ SOBOTA

ZŠ S MŠ RAKOVEC NAD ONDAVOU

Je najväčším šťastím, keď je dieťa zdravé, 
šťastné, má svoju rodinu, ktorá ho ľúbi, 
zahŕňa  starostlivosťou a pozornosťou. 
Aj naša malá základná škola je takýmto 

druhým domovom, kde sa snažíme dať 
deťom všetko, čo potrebujú pre fyzický 
a psychický rast. Deti sú to najcennejšie 
v živote ľudí a zaslúžia si, aby im bol tiež 

venovaný jeden deň v kalendári. Napriek 
tomu, že prostredníctvom výchovno-
vzdelávacieho procesu venujeme deťom 
10 mesiacov v roku, neľutujeme čas a ná-
mahu k príprave dňa plného hier, smie-
chu a zábavy. 
Všetko vypuklo 1. júna. V ten deň bol 
nude vstup prísne zakázaný. Program 
Dňa detí bol pripravený ako obrovský zá-
žitok. Hneď ráno nás navštívili záchranári 
so svojimi miláčikmi. Hovorí sa, že pes je 
najlepší priateľ človeka... a my sme zistili, 
že pre nevidiaceho je očami, pre topia-
ceho je záchranným kolesom, pre zasy-
paného lavínou je teplom a svetlom, pre 
nás je priateľom. Potom sme sa pobrali 
na Petrov grunt. Hovorí sa, že najkrajší 
pohľad na svet je z konského sedla a naše 
deti si to aj vyskúšali. Vyskúšali si jazdu na 
koni pod dohľadom trénerky Ingrid. Pre 
naše deti sme vytvorili predpoludnie plné 
hier, sladkostí a krásnych zážitkov. Spoji-
li sme všetky sily a prostriedky, aby sme 
pripravili nevšedné podujatie, ktoré bolo 
sprevádzané dobrou náladou a krásnym 
počasím. Všetci, ktorí sa pričinili o túto 
nádhernú oslavu Dňa detí, si zaslúžia 
naše poďakovanie a obdiv. 

Andrea VOJTEKOVÁ 

Škola je pre nás ako druhý domov

Školská akcia Objav mlieko

ZŠ KOŠÚTY
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Počas exkurzie Súkromnej ZUŠ na Bre-
hoch v Snine do Bratislavy roku 2006 
pozval prezident republiky Ivan Gašpa-
rovič našich žiakov do prezidentského 
paláca. Riaditeľka Eva Goľová vtedy 
recipročne zavolala prezidenta na náv-

števu našej ZUŠ v Snine. Ako prezi-
dent sľúbil, tak sa aj stalo. Počas svojej 
pracovnej cesty na východ Slovenska 
navštívil Súkromnú ZUŠ na Brehoch 
v Snine, kde ho privítali riaditeľka, zria-
ďovateľ školy Andrej Smolák a prího-
vor za žiakov si pripravila žiačka Betka 
Barančíková. Jednou z úloh prezidenta 
bolo slávnostné odhalenie tabla našich 

nových absolventov. Pozrel si všetky 
priestory školy, galériu, ateliér, v kto-
rom sa kreslilo a maľovalo, keramickú 
a grafickú dielňu. Pohovoril si so žiakmi, 
ktorých bola v tento deň v škole väčši-
na. Na pamiatku nám nechal odtlačok 
svojej ruky aj s podpisom na tabuli, na 
ktorej sú odtlačky všetkých žiakov.
 (MiKá)

Vzácna prezidentská návšteva
ZUŠ SNINA

V našej materskej škole sa snažíme 
umožňovať deťom aktívne učenie hrou, 
v ktorej má svoje zastúpenie aj zážitko-
vé učenie.
Niekedy bolo na dedinách samozrej-
mosťou, že každá rodina chovala domá-
ce zvieratá. Dnes to už tak nie je a my  
sme sa spolu s deťmi vybrali k Rastí-
kovým starým rodičom na návštevu 
gazdovského dvora, kde si deti mohli 

pozrieť domáce zvieratá: psa, mačku, 
sliepky, kohúta, prasiatka, kačky a naj-
väčší úspech mali králiky. (A vo vani 
na dvore sme videli dokonca aj kapra.) 
Pekne sme sa poďakovali a spokojne 
odchádzali naspäť do škôlky. Obrázka-
mi z návštevy domácich zvierat deti na 
druhý deň zaplnili nástenku na chodbič-
ke našej škôlky a ešte celý týždeň sme sa 
rozprávali o zvieratkách. (mš)

Žiaci Základnej školy v Mníchovej Leho-
te sa tešili na príchod zahraničnej náv-
števy. Čakali tetu spisovateľku z Chor-
vátska. Jej rozprávky z  knižky Belasá 
obloha detstva čítali na hodinách literár-
nej výchovy, a tak ani niet divu, že túžili 
poznať ju osobne.  
Dvaja štvrtáci v kroji privítali starým slo-
vanským zvykom chlebom a soľou mi-
lých hostí: Boženku Dasovićevu a pred-
sedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku prof. 
Andreja Kurica. Beseda sa začala drama-
tizáciou dvoch známych rozprávok - Ne-
poslušné kozliatka v podaní prváčikov 
a štvrtáci si pripravili Pytačky od Ľudmily 
Podjavorinskej z knihy Čin-Čin. 

Profesor Kurica sa žiakom prihovoril pek-
nou slovenčinou a porozprával, prečo 
Slováci kedysi odchádzali do Chorvátska. 
Keď sa im prihovorila spisovateľka - tiež 
po slovensky, opadli posledné obavy. Tíš-
ko počúvali jej rozprávanie o štúdiách, 
o tom, ako napísala prvú rozprávku, o ro-
dine, dcérke, ktorá ilustrovala rozprávky. 
Dozvedeli sme sa, že je učiteľkou. Po-
rozprávala o krajine, ktorá je pre žiakov 
vzdialená. Jej rozprávanie bolo veľmi za-
ujímavé. Potom sme sa začali pýtať. Teta 
Boženka bola pozorná a zodpovedala 
ochotne každú zvedavú otázku. Deti ju 
nakoniec poprosili, aby napísala ďalšie 
rozprávky. Anna SUKUBOVÁ

Na gazdovskom dvore

Chorvátske prekvapenie

MŠ HVIEZDOSLAVOV

ZŠ MNÍCHOVA LEHOTA

Pätnásť rokov – vek, kedy mladý člo-
vek získa občiansky preukaz. Našej 
škole – Obchodnej akadémii v Krupi-
ne, sme „študentský občiansky preu-
kaz“ odovzdali 5. júna na slávnostnej 
akadémii. Na veľkej poschodovej tor-
te sme postupne zapálili 15 sviečok. 
Každú sviečku symbolizoval osobitný 
vstup, v ktorom sme si zaspomínali na 
obdobie od zrodu školy po súčasnosť. 
Zakladajúci riaditeľ školy Ján Školník 
si zaspomínal na problémy zrodu ob-
chodnej akadémie pri gymnáziu a po-
zvaný prvý absolvent Janko Hanzel 
porozprával o vtedajších podmienkach 
štúdia. Zapálenie sviečok otvorilo ga-
lériu súčasných výsledkov a úspechov 
nielen žiakov – absolventov, ale aj ich 
učiteľov. Spomenuli sme si na bývalých 
žiakov, ktorí výraznou mierou prispeli 
k reprezentácii školy. 

Slávnosť ukončili študenti odovzdaním 
občianskeho preukazu súčasnému ria-
diteľovi školy Jánovi Slosiarikovi, ktorý 
má veľkú zásluhu na zlepšení technic-
kého vybavenia podmienok vyučova-

nia a rekonštrukcie dreveného pavilónu 
školy. 
Čo dodať? Snáď poďakovať sa všetkým, 
ktorí boli akokoľvek spojení s našou 
školou.  Mária ŠUMICHRASTOVÁ

Kde bolo, tam bolo... Známe slová, kto-
rými sa začína nejedna rozprávka. Radi 
sa do nich ponárame a spolu s deťmi vy-
chutnávame víťazstvo dobra nad zlom. 
Najkrajšie však pre našich žiakov s men-

tálnym postihnutím je takú rozprávku 
zažiť, preto sa v škole snažíme žiakom 
umožniť prežívanie svojich rozprávok. 
Jednou z nich bola návšteva psieho útul-
ku v Liptovskom Mikuláši. 

Učiteľky sa snažia rôznymi spôsobmi 
– cez projekty, výstavy a iné aktivity zís-
kavať prostriedky na kompenzačné po-
môcky pre žiakov. O to vzácnejšie pre 
deti bolo nielen prijať pomoc, ale aj mať 
možnosť odovzdať ju ďalej - pomôcť nie-
komu, kto ju potrebuje. 
Počas celého školského roku žiaci B, C 
variantu zo Spojenej školy, J. Rumana 6 
v Liptovskom Mikuláši, zbierali papier 
a finančné prostriedky, získané za zber 
papiera, použili na nákup granúl pre psí-
kov v útulku. Odovzdávanie daru bolo 
spojené so zoznámením sa so psíkmi 
a s pani Libušou, ktorá sa o psíkov stará 
s veľkou láskou a oddanosťou. Štvorno-
hí kamaráti detí veľmi radostne privítali 
a dovolili im, aby ich pohladkali. 
Návštevu psíkov sme absolvovali už po 
druhykrát a dúfame, že na našej škole 
túto tradíciu zachováme aj po ďalšie 
roky. Uznajte sami – je to krásny pocit, 
keď môžete niekomu pomôcť. A takto 
učiteľky „píšu“ deťom vlastné rozprávky 
cez ich životné zážitky.

Jaroslava VEISZOVÁ 

Občiansky pre obchodnú akadémiu

Ako deťom píšeme rozprávky…

OA KRUPINA 

SŠ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Pán minister, ako hodnotíte prvý rok obsa-
hovej reformy? 
So samotnou prípravou, ale najmä presa-
dením reformy, bolo vynaložené obrov-
ské množstvo práce. Nebolo jednoduché 
reformu spustiť, lebo školstvo je veľmi 
konzervatívne a naviac žiadne reformné 
kroky sa po dlhé roky neuskutočnili. Bolo 
preto potrebné očakávať veľa záporných 
či dokonca odmietavých stanovísk. Dnes 
už diskusie o potrebnosti reformy zanikli 
a do popredia sa dostávajú otázky o refor-
me samotnej, čo je podstatné. Myslím si, 
že pedagógovia začínajú oceňovať to, čo 
je podstatou reformy, a to viac voľnosti pre 
vlastné pedagogické pôsobenie. Už viac-
krát som povedal aj to, že reforma sa nedá 
ani prikázať, ani nadiktovať. Reforma potre-
buje aj svoj čas, myslím si, že štyri roky sú 
optimálne. Potom môžeme už očakávať aj 
prvé výsledky. 
Do reformy sa v nastávajúcom školskom 
roku naostro zapoja aj materské školy, špe-
ciálne školy a školské zariadenia, ktoré za-
čnú pracovať podľa výchovných programov. 
Niektoré materské školy dokonca začali 
s vlastnými programami v predstihu, čo je vý-
borné. V priebehu prvého roka reformy sme 
aj na úrovni ministerstva dokončili niektoré 
vyhlášky. V súčasnej dobe sa maximálne 
úsilie vynakladá na tvorbu učebníc. Bude 
ich, novonapísaných, takmer sto. Aj z toho 
vidieť, o aké enormné množstvo práce pri 
tvorbe reformy ide. 
Počas tohto školského roka som sa snažil 
oveľa viac navštevovať školy, rozprávať sa 

s riaditeľmi a pedagógmi, aby som prenikol 
do ich problémov. Školy už pracovali podľa 
nových školských vzdelávacích programov. 
Niektoré pristúpili k posilneniu hodinovej 
dotácie existujúcich predmetov, boli však aj 
také, ktoré vytvorili úplne nové predmety. 
Veľmi si vážim aktívny prístup učiteľov k ob-
sahovej reforme, ich nápaditosť a vytváranie 
tvorivej atmosféry v školách. Vďaka nim sme 
sa s touto výzvou dokázali popasovať a tie 
najťažšie veci by sme mali mať za sebou. Ďa-
kujem im za to.

Môžete zhodnotiť, na akej úrovni vypraco-
vali školy svoje školské vzdelávacie progra-
my?
Každá škola zvolila pri vypracovaní škol-
ských vzdelávacích programov svoj vlastný 
prístup. Aj o tom je školská reforma. Niekto-
ré posilnili predmety štátneho vzdelávacieho 
programu, iné školy v rámci školských vzde-
lávacích programov vytvorili nové predmety. 
Dôležité však je, že pri tom brali do úvahy 
svoje možnosti, špecifiká regiónu a najmä 
potreby žiakov a požiadavky rodičov. Stále 
však majú čas na to, aby svoje zámery vy-
lepšovali a zabezpečili kontinuitu v ďalších 
ročníkoch. 

UN priniesli sériu rozhovorov s riaditeľmi 
základných a stredných škôl na tému škol-
ské vzdelávacie programy. Často sa sťažo-
vali na krátky čas, ktorý mali na prípravu 
svojich programov. Podarilo sa im to dobeh-
núť? Alebo potrebovali viac usmernenia pri 
príprave vzdelávacích programov? 
Áno, aj ja som si uvedomoval, že času 
na školské programy bolo len tak akurát a že 
v niektorých prípadoch boli ohlasy riaditeľov 
škôl oprávnené. Na druhej strane sa ukáza-
lo, že školy dokázali s prehľadom pripraviť 
školské vzdelávacie programy pre 1. a 5. 
ročníky základných škôl, 1. ročníky stred-
ných škôl a osemročných gymnázií. Väčšina 
škôl už mala predstavu o svojom zameraní 
a profilácii. Dnes, po roku reformy, budú 
už školské vzdelávacie programy na vyššej 
úrovni a to je podstatné. Úroveň a kvalita 
musia napredovať. 

Učitelia sa sťažovali na to, že časť učebníc 
dostávali, resp. dostávajú neskoro – bude 
to v ďalšom školskom roku lepšie? Do akej 
miery sú učitelia odkázaní na učebnice? 
Edičný plán na rok 2009 je rozdelený na dve 
časti. Tvoria ho jednak nové učebnice vybra-
né na základe konkurzov a jednak reedície, 
čiže dotlače učebníc. Takto je rozdelená aj 
distribúcia učebníc, ktorá prebieha v dvoch 
etapách. Koncom mája tohto roku sa do škôl 
začali distribuovať dotlače. Väčšinu učebníc 
pre prvákov a nereformné ročníky by preto 
už školy mali mať k dispozícii. 
V rámci druhej etapy dostanú reformné roč-
níky nové učebnice koncom augusta, prinaj-
horšom začiatkom septembra. Trochu nám 
budú meškať učebnice písané v jazykoch 
národnostných menšín, pretože treba istý 
čas na preklad. Robíme však kroky, aby aj 
tieto učebnice boli na školách čo najskôr. 

Takto pred rokom sa veľa hovorilo o prvác-
kych šlabikároch – aká bude situácia v no-
vom školskom roku? Bude jeden šlabikár 
alebo viac?
Do edičného plánu na rok 2009 boli zara-
dené všetky tri tituly šlabikára pre 1. ročník 
základných škôl. Školám bude dodaný taký 
šlabikár, aký si vybrali a potvrdili svojou ob-
jednávkou prostredníctvom edičného portá-
lu. Takže rozhodnú školy samotné.

V tomto školskom roku parlament prijal ďal-
ší zo zákonov, ktorý posúva školskú reformu 
dopredu – zákon o odbornom vzdelávaní. 
Môžete, prosím, vysvetliť, v čom je tento zá-
kon nový a čo sa od neho očakáva?
Kým doteraz oblasť stredného odborného 
školstva upravovalo čiastkovo iba niekoľko 
právnych noriem, nový zákon o odbornom 
vzdelávaní a príprave sa problematikou za-
oberá komplexne. V prvom rade upravuje 
podmienky na to, aby stredné odborné ško-
ly pripravovali absolventov podľa požiada-
viek praxe a reagovali na trh práce. Vytvára 
taktiež platformu na spoluprácu štátnej sprá-
vy, územnej samosprávy, zamestnávateľov 
a zamestnancov. Zamestnávateľov zároveň 
motivuje k podpore odborného školstva. 

Opätovným zavedením finančného a hmot-
ného zabezpečenia žiakov chce zvýšiť záu-
jem mladých ľudí o štúdium na odborných 
školách. Študenti sa tak budú môcť uchá-
dzať o motivačné štipendiá. Novinkou bude 
aj odmena za produktívnu prácu. Hmotné 
zabezpečenie zahŕňa predovšetkým stravo-
vanie, ubytovanie, cestovné a poskytovanie 
ochranných pracovných prostriedkov. Nový 
zákon umožní taktiež modernizáciu mate-
riálno-technického vybavenia škôl nad rá-
mec normatívne prideľovaných finančných 
prostriedkov. Právna norma tiež predpokla-
dá zriadenie rád, ktoré sa budú vyjadrovať 
k sústave odborov vzdelávania a k obsahu 
odborného vzdelávania a prípravy. 

Na jeseň by mal začať platiť ďalší veľmi 
dôležitý zákon - zákon o pedagogických za-
mestnancoch. V akom štádiu je jeho schva-
ľovanie? 
Návrh zákona ešte začiatkom februára tohto 
roka schválila vláda SR. V týchto dňoch je 
na programe prebiehajúcej schôdze Ná-
rodnej rady SR, je v druhom čítaní. Ak par-
lament zákon schváli, účinný by mal byť od  
1. novembra 2009, aby sa tí, ktorých sa bude 
dotýkať, mohli v dostatočnom predstihu pri-
praviť na jeho aplikáciu.

Veľa sa diskutuje o tom, či by mali byť uči-
telia verejnými činiteľmi. Ako to je? Budú, či 
nebudú verejnými činiteľmi? 
Ide o skutočne vážny problém, ktorý ne-
znesie populistické riešenie. Ide mi najmä 
o minimalizovanie negatívnych dôsledkov 
pre pedagógov, ktoré nevieme celkom do-
myslieť. Preto máme pripravený aj alterna-
tívny návrh riešenia ochrany učiteľov pred 
agresivitou. Rozhodnú však poslanci Ná-
rodnej rady SR. 

Rovnako sa začalo hovoriť o tom, že nebu-
de na zvyšovanie platov učiteľov, ktorí by 
– podľa zákona o pedagogických zamest-
nancoch – mali na vyšší plat nárok, keďže 
sa budú vzdelávať, pracovať na sebe. Naj-
väčšie obavy má v tomto smere ZMOS...

To najťažšie už máme za sebou
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Prvý rok obsahovej reformy sa 
chýli k svojmu koncu. Už len 
niekoľkokrát zazvoní školský 
zvonec a definitívne sa začnú 
veľké prázdniny. Pri tejto príle-
žitosti sme požiadali o rozhovor 
podpredsedu vlády a ministra 
školstva SR Jána Mikolaja, aby 
sme sa ho spýtali, aký bol práve 
končiaci sa školský rok.

(pokračovanie na strane 10)
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Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na návšteve Základnej školy na Nevädzovej ulici v Bratislave.
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Na zavedenie všetkých mechanizmov, 
ktoré sú v zákone navrhnuté, sú v roz-
počte naplánované finančné prostried-
ky. Ak by sme ich nemali, nemohli by 
sme návrh zákona vôbec predložiť.

Ako bude prebiehať samotné vzdeláva-
nie učiteľov? Do redakcie sme dostali 
sťažnosť od skupiny učiteľov, ktorí si aj 
zaplatili za vzdelávanie a vykonanie dru-
hej kvalifikačnej skúšky, ale nakoniec sa 
samotného vzdelávania nedočkali. Ide 
o univerzitu v Komárne a títo učitelia 
sa cítia podvedení. Bude ministerstvo 
– alebo niekto – kontrolovať samotný 
proces vzdelávania? 
Situáciu na univerzite v Komárne som 
osobne riešil s pánom rektorom. To, čo 
sa udialo pri udeľovaní druhej kvalifikač-
nej skúšky, nebolo v súlade s predpismi. 
Učitelia si musia dať pozor, aby sa ne-
prihlasovali na všelijaké inštitúcie, ale iba 
na tie, ktoré majú akreditáciu. V tomto 
prípade ju má len univerzita samotná. 

K obsahovej reforme patrí aj premena 
samotnej školy. Ako ste spokojný so 
zapojenosťou škôl do rôznych výziev 
a grantov? Pripravujú sa ďalšie mož-
nosti na to, aby sa školy mohli moder-
nizovať? 
Som veľmi rád, že počet škôl uchádzajú-
cich sa o finančnú pomoc z eurofondov 
rastie a zároveň sa znižuje počet žia-
dostí s formálnymi chybami. Kým v pr-
vých výzvach bola kvôli formálnym ne-
dostatkom vyradená viac ako polovica 
žiadostí, v poslednom vyhodnotení už 
opakovaných výziev pre základné ško-
ly postúpilo do odborného hodnotenia 
224 výziev z 382 prijatých. Odzrkadlilo 
sa to aj na celkovom počte žiadostí, kto-
ré boli odporučené na schválenie. V prí-
pade stredných škôl to bolo len o čosi 
menej. Školy budú mať samozrejme 
ďalšie možnosti uchádzať sa o finanč-
nú podporu. Už v septembri budú vy-
hlásené výzvy opäť zamerané na výzvu 
premeny tradičnej školy na modernú. 
Ešte v júli by mala byť zverejnená výzva 
na podporu ďalšieho vzdelávania a v sú-
časnosti je otvorená výzva pre vysoké 
školy na tvorbu a inováciu študijných 
programov.

Úroveň vedomostí žiakov sa testuje  
v 9. ročníku, neskôr pri maturite. Nie je 
to pomerne dlhé obdobie na to, aby sa 
zistilo, aká je úroveň vedomostí? Neu-
važuje sa nad testovaním aj v skoršom, 
ako v 9. ročníku? 

Certifikačné merania sú veľmi dôležité, 
pretože testujú zvládnutie obsahu štát-
neho vzdelávacieho programu a sú teda 
zrkadlom vedomostí žiakov. V tomto 
smere však ideme ešte ďalej a postupne 
certifikačné merania rozširujeme o zis-
ťovanie schopností žiakov využívať na-
dobudnuté poznatky. Okrem preverova-
nia vedomostí sa snažíme u 15-ročných 
žiakov zisťovať aj ich čitateľskú, mate-
matickú a prírodovednú gramotnosť. 
Tu máme značné rezervy. Overovaním 
týchto kompetencií reagujeme na nie 
najlepšie výsledky, ktoré dosahujú naši 
žiaci v medzinárodných meraniach.
Chýba nám ešte meranie vedomostí 
žiakov na úrovni 5. ročníka základných 

škôl, ktoré by nám umožnilo objektív-
nejšie sledovať pokrok v dosahovaných 
výsledkoch žiaka i samotnej školy. Plánu-
jeme ho zaviesť v roku 2010.

V tejto súvislosti – po prvý raz boli zve-
rejnené výsledky všetkých škôl – tak 
v monitorovaní deviatakov, ako aj matu-
rantov. Sú školy, ktoré s tým nie sú veľmi 
spokojné a argumentujú, že nie všetky 
výsledky by mali byť prístupné verejnos-
ti. Čo vás viedlo k zverejňovaniu všetkých 
výsledkov a čo od neho očakávate? 
Jedným z princípov školskej reformy je aj 
otvorenosť. Zverejnenie výsledkov, ktoré 
školy dosiahli v celoplošnom testovaní de-
viatakov či v externej časti maturitnej skúš-

ky, je cestou k sebareflexii a väčšej motivá-
cii škôl. Zároveň je to aj nezanedbateľná 
informácia pre rodičov pri výbere školy 
pre svoje dieťa. Myslím si, že práve preto 
by mali byť zverejňované aj v budúcnosti.

Pán minister, budú ešte v rámci obsaho-
vej reformy pripravované ďalšie zákony? 
V akom časovom horizonte? 
V novom školskom roku nadobudne 
účinnosť už spomínaný zákon o odbor-
nom vzdelávaní a príprave. Súčasťou 
školskej reformy je aj zákon o pedagogic-
kých zamestnancoch, ktorý je zaradený 
do programu prebiehajúcej schôdze par-
lamentu. Zostáva nám ešte zákon o celo-
životnom vzdelávaní. Ten sa v súčasnosti 

pripravuje a začiatkom júla bude prero-
kovaný v kruhu odborníkov na pôde mi-
nisterstva školstva. Po schválení ho pred-
ložíme na medzirezortné pripomienkové 
konanie a rokovanie vlády SR. Tým sa le-
gislatívny proces školskej reformy ukončí.
 
A na záver – prázdniny sú tu už o nie-
koľko dní. Čo by ste zaželali najmä uči-
teľom? 
Želám im dni plné oddychu, ktoré im 
umožnia načerpať nové sily a energiu. 
Prajem im, aby strávili pekné chvíle 
v kruhu svojich najbližších a aby sa zdra-
ví a odhodlaní meniť veci k lepšiemu 
vrátili medzi svojich žiakov. 

Lívia ČERNICKÁ, foto Ján SÚKUP

Keď 9. júna 2008 ministerstvo škol-
stva vyhlásilo pre základné školy výzvu 
Premena tradičnej školy na modernú, 
finančne podporovanú ESF, Základná 
škola Pavla Horova v Michalovciach sa 
zapojila hneď. Ako jediná z michalov-
ských škôl a bola nám schválená suma 
166 902,03 eur (5 028 090,50 Sk). Ide 
o obrovský úspech školy! Kvalitu nášho 
projektu odráža aj poskytnutý nená-
vratný finančný príspevok, ktorý je naj-
vyšší spomedzi všetkých podporených 
základných škôl z celého Slovenska. 
Úspech si vážime o to viac, že sme pro-
jekt vypracovali sami bez pomoci neja-
kej firmy alebo agentúry. Náš projekt sa 
volá Integrované tematické vyučovanie, 
inovácia metód a didaktických prostried-
kov s dôrazom na využívanie IKT.
Aktivity projektu logicky nadväzujú 
na činnosti, ktoré sa realizujú v škole, 
na skúsenosti učiteľov v oblastiach, kto-
ré sú obsiahnuté v projekte. Sú to najmä 
inovačné programy na 1. stupni a využí-

vanie IKT na 2. stupni, ktoré sa snažíme 
preferovať na našej škole. 

Čo nám projekt 
prinesie?
Staneme sa najmodernejšie vybavenou 
školou v regióne. Získame veľké množ-
stvo nových učebných pomôcok, mo-
dernú didaktickú techniku - notebooky, 
dataprojektory, tlačiarne, výučbové CD, 
knihy a encyklopédie pre žiakov, odbor-
nú literatúru, triedy 1. stupňa budú vyba-
vené zostavami Lego Education.
Do vyučovania sa dostanú informačno-
komunikačné techológie, učitelia vytvo-
ria učebné materiály, testy zverejnené 
na web stránke školy, budú sa využívať 
výučbové programy, interaktívna tabuľa, 
vyučovanie bude prebiehať prostredníc-
tvom internetu, ktorého pripojenie máme 
v každej triede. Najmä však vysokokvalifi-
kovaný, dynamický tím pedagógov bude 
u žiakov rozvíjať kompetencie pre život, 

využívať moderné vyučovacie metódy 
a bude sa snažiť o zmenu klímy v triedach 
a o odstránenie napätia a strachu.

Ako to dosiahneme?
Hlavným zameraním projektu je vytvo-
renie rozvojového projektu školy, ktorý 
vedie ku komplexnej zmene spôsobu 
vzdelávania. 
Prvou cieľovou skupinou sú žiaci  
1. stupňa ZŠ.
Základom programu školy na 1. stupni 
je implementácia modelu Integrované-
ho tematického vyučovania (ITV). Ide 
o prepracovaný model, ako jediný alter-
natívny na Slovensku, ktorý má akreditá-
ciu ministerstva školstva.

V skratke znamená ITV:
■ vyučovanie v blokoch bez zvonenia, 

kde sa poznatky získavajú komplex-
ne, tak ako funguje reálny život,

■ využívanie slovného hodnotenia,
■ rozvoj životných zručností,

■ ranné komunity,
■ príjemné prostredie v triede,
■ moderné vyučovacie metódy.
Súčasťou projektu na 1. stupni je aj vy-
učovanie prírodovedných predmetov 
na základe francúzsko-slovenského 
programu Vyhrňme si rukávy, ktorý je po-
stavený na objavovaní predmetov a ja-
vov v prírode, žiaci robia experimenty, 
pokusy, priame pozorovania, riešia prob-
lémy a formulujú vedecké správy.

Hlavným zameraním projektu na 2. stup-
ni je naučiť žiakov hľadať a vyberať infor-
mácie, hodnotiť ich, dávať ich do súvis-
losti so životom a vedieť ich použiť. 
Známe, chronické problémy základnej 
školy ako sú nezáujem, pasivita a pre-
ťaženosť žiakov, nárast vážnych výchov-
ných problémov, chceme odstrániť zat-
raktívnením vyučovania – využívaním 
nových moderných metód a foriem, 
najmä s využívaním informačno-komu-
nikačných technológií, ktoré sú žiakom 
v tomto veku veľmi blízke.
Učitelia vytvoria komplexné učebné tex-
ty, spracujú ich do elektronickej podoby 
a budú zverejnené na webovej stránke 
školy. Žiaci budú pracovať s najmoder-
nejšími technológiami, vyhľadávať in-

formácie, robiť pokusy, prezentácie, vý-
skumy v teréne, riešiť rôzne problémové 
situácie.
Nemenej dôležitou cieľovou skupinou 
v projekte sú pedagógovia. Učitelia za-
pojení do tohto projektu sú učitelia, ktorí 
majú záujem na tom, aby spôsob vzde-
lávania na našej škole stále napredoval. 
Uvedomujú si rastúce profesijné požia-
davky na učiteľov vyplývajúce z trendov 
medzinárodného trhu práce a zároveň 
z dokumentov európskych vzdelávacích 
inštitúcií. Projekt im umožňuje pracovať 
naplno tak, ako sa celé roky snažili, po-
užívať množstvo didaktických prostried-
kov, učebných pomôcok a v neposled-
nom rade zúčastniť sa rôznych školení, 
získať certifikáty, a tak vytvárať špičkové 
pracovisko a napĺňať ciele učiteľského 
povolania.
Dovoľte mi teda zapriať nášmu projektu 
veľa šikovných žiakov, zanietených uči-
teľov, schopných manažérov a veľa síl 
pri napĺňaní našej vízie:
„Moderná otvorená škola pre radosť, kde 
sa všetci snažíme o najlepší osobný výkon, 
aby sa z nás stali dobrí a múdri ľudia.“

Marta PALIGOVÁ
manažérka pre publicitu 

a informovanosť

(dokončenie zo strany 9)

To najťažšie už…

Michalovce: škola otvorená radosti
PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ
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Žiaci 6. B triedy zo Základnej školy Bojná 
sa predviedli na celoslovenskom finále 
Zdatné deti, ktoré sa konalo v Trenčíne. 

Pätnásť žiakov pod vedením p. uč. Zvalu 
poctivo trénovalo v šplhu na tyči, behu 
na 60 m, v behu na 1 000 m (chlapci) 
a 800 m (dievčatá), v hode kriketovou 
loptičkou a v skoku do diaľky. S ľahkos-
ťou a prevahou zanechali za sebou všet-

ky zúčastnené školy a umiestnili sa na 
1. mieste tejto celoslovenskej športovej 
súťaže, a tak sa stali „najzdatnejšou“ trie-
dou v kategórii 6. ročníka.
Sme hrdí, že naši žiaci robia dobré meno 
škole a obci. Emília ČERNÁKOVÁ

Sme žiaci ZŠ P. O. Hviezdoslava v Sere-
di a už niekoľko  rokov sa kamarátime 
s milými ľuďmi z Domu sociálnych slu-
žieb v Galante. Často sa navštevujeme 
a organizujeme spoločné akcie. Pod ná-
zvom Farebný deň sme s našimi kamarát-
mi z DSS pre deti a dospelých v Galante 
oslávili sviatok všetkých detí. Radostne 
sme prežili svoj deň v ich dočasnom do-
move. Tento deň bol plný veselých šašov, 
hudby, spevu. Najmä bolo dobre na sr-
diečkach a pekne farebne.

H. RAJČOVÁ, vychovávateľka ŠKD

Prekvapenie zažili učiteľky materských 
škôl sprevádzajúce trojčlenné družstvá 
na Predškolácky trojboj. Už 12. ročník 
organizovala materská škola Čimhová  
17. júna. Záhrada ZŠ s MŠ sa zmenila na 
indiánsky tábor. Namiesto pozorovateľov 
sa aj učiteľky stali členkami súťažných 
družstiev, ktoré bojovali o indiánske pier-
ka odvahy, zručnosti a schopnosti. Súťaž-
né družstvá bojovali statočne a s plným 
nasadením, no nedali sa zahanbiť ani  
učiteľky. Výbornú súťažnú atmosféru 
im vytvorili deti z materskej a základnej 
školy. Len s malým rozdielom skončili 
družstvá na prvých troch miestach: MŠ 
Zábiedovo, MŠ Brezovica a MŠ Zuberec. 

Na záver sme skonštatovali, že do prvých 
tried idú deti odvážne, zručné a schopné. 
Aj jediný dospelý chlap, ktorý sa na pod-

ujatí zúčastnil – starosta z obce Štefanov, 
skonštatoval: „Bolo to výborné.“
 Kaja STRAKOVÁ

Horúci júnový deň prežili škôlkari z MŠ 
Dvorníky zaujímavo a netradične. Za 
zvukov policajných sirén a majákov me-
dzi nás zavítali príslušníci PZ Hlohovec 
a priblížili deťom význam bezpečnosti 
na ceste a dodržiavania pravidiel cestnej 
premávky. Zároveň zdôraznili zásadu, 
ktorá je pre účastníkov premávky naj-
dôležitejšia: vidieť a byť videný. Deťom 
urobili radosť aj ukážkami policajných 
pomôcok, kde najmä chlapcov upútali 
rôzne druhy zbraní, obušok, nepriestrel-
ná vesta a samozrejme - putá. Areál MŠ 
bol celý ohraničený policajnou páskou 
s nápisom POLÍCIA – VSTUP ZAKÁ-
ZANÝ, čo len prispelo k autentickosti 
akcie. 
 Jana LENGHARTOVÁ

Aj my to dokážeme je názov projektu, 
ktorý realizujú špeciálne základné školy 
v okrese Rimavská Sobota od záštitou Ob-
čianskeho združenia Slnko pre všetkých 
– Detský fond Rimavská Sobota. Projekt 

má štyri časti, ktoré prebiehajú každo-
ročne v mesiaci jún. Prvou je výstavka 
prác žiakov v Knižnici Mateja Hrebendu 
v Rimavskej Sobote, kde školy prezentujú 
práce a výrobky svojich žiakov. Druhou je 
slávnostná Akadémia, na ktorej sa školy 
prezentujú kultúrnym programom. V tom-
to roku sa program nazýval Z rozprávky 

do rozprávky. V tretej časti projektu sú 
športové hry žiakov, ktoré sa vždy konajú 
na inej špeciálnej základnej škole v okre-
se. Štvrtou časťou projektu je tábor, resp. 
výlet, odmena najlepším žiakom. V tomto 
roku to bude výlet do Bojníc a okolia. 
Regionálne športové hry žiakov sa usku-
točnili v Špeciálnej základnej škole 

v Klenovci. Športové výkony podávalo  
96 žiakov z ôsmich škôl. Po celý deň vlá-
dla všade príjemná, pokojná, ale zároveň 
súťaživá atmosféra. Víťazi získali zaují-
mavé ceny, medaily a samozrejme diplo-
my. V celkovom hodnotení zvíťazila ŠZŠ 
s VJM Rimavská Sobota.
 ŠZŠ Klenovec

Žiaci III. B zo ZŠ Obrancov mieru v Det-
ve sa rozhodli, že v rámci vyučovacích 
hodín by sa chceli naučiť niečo nové. 
Maľovať pastelkami a farbami by už 
ako-tak vedeli. Čo tak upliesť si košík... 
V spolupráci s Regionálnym strediskom 
vo Zvolene si hodiny výtvarnej výchovy 
zamenili za tvorivú dielňu v pletení. Prvá 
ukážka a potom už prsty zapletali prútiky.  

Nikto nechcel byť vyrušovaný, lebo ho-
diny veľmi rýchlo ubiehali. Výsledok bol 
prekvapujúci. Veľmi krásne košíky vyšli 
spod šikovných rúk tretiakov. 
A nová zmena. Príroda je veľmi krásna 
a hrá rôznymi farbami. Poďme si nie-
čo nakresliť do prírody a pod vedením 
ozajstného maliara. Výkresy, podložky 
a uhlíky boli dnes našimi pomôckami.  
P. Ciglan žiakom predviedol techniku ma-
ľovania uhlíkom a potom sa ho pokúšali 
napodobniť.  (zs)

Zdatní šiestaci zožali úspech

Farebný deň – MDD

Výtvarná výchova môže byť zaujímavá

Štyri časti projektu

MŠ ČIMHOVÁ

ZŠ S MŠ DVORNÍKY

ZŠ BOJNÁ

SEREĎ

Koniec školského roka sa rýchlo blíži. 
Ako spríjemniť deťom posledné dni 
pred prázdninami? Čo tak divadielkom? 
Načreli sme do klenotnice slovenských 
rozprávok. V sklade učebných pomôcok 
som vybrala staršie bábky, obliekla ich 
do nového šatu a zhotovila kulisy.  Hurá! 
Scéna je pripravená, môžeme hrať. A tak 
sme spolu s kolegyňami zahrali deťom 

v MŠ Radlinského v Bánovciach nad 
Bebravou bábkové divadlo s názvom Soľ 
nad zlato. Tá radosť v detských očiach sa 
nedá ani opísať. Deti zo špeciálnej trie-
dy si potom divadlo svojím spôsobom 
zahrali aj samy. Hra s bábkami sa veľmi 
páčila a princezné si potom aj nakreslili. 
Čo poviete, pekný koniec roka?

Alena MICHALIČKOVÁ

Netradičný koniec roka
MŠ BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

DETVA

ŠZŠ KLENOVEC

Trojboj o indiánske pierka odvahy

Škôlka – deťom vstup povolený
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Projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
základných škôl a stredných škôl v pred-
mete informatika (ĎVUi) sa postupne 
dostal z prípravnej do realizačnej fázy. 
Hlavným zámerom projektu je zvýšiť 
úroveň vzdelávania v oblasti informatiky 
na základných a stredných školách. 
Riešiteľom projektu sa od 1. októbra 
2008 stal Štátny pedagogický ústav v Bra-
tislave. Projekt je riadený hlavným a pro-
jektovým manažérom prostredníctvom 
projektovej kancelárie pri ŠPÚ a MŠ SR.
Strategickým cieľom projektu je navrh-
núť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie 
vzdelávanie učiteľov informatiky a infor-
matickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporova-
né digitálnymi technológiami. 
V  sobotu 13. júna sa na piatich vysokých 
školách úspešne začalo vzdelávanie  
200 učiteľov základných a stredných 
škôl prihlásených do 2. cieľovej skupi-
ny. Vzdelávanie učiteľov v tejto cieľovej 

skupine zabezpečujú a garantujú vysoké 
školy vybrané na základe verejnej súťaže: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach, Univerzita Komenského v Brati-
slave, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici,  Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline.
Vzdelávania sa zúčastňujú neinformatici 
- kvalifikovaní učitelia rôznych učebných 
predmetov na 2. stupni ZŠ, resp. na SŠ, 
pracujúci na svojej škole na stopercentný 
pracovný úväzok, ktorí budú učiť infor-
matiku alebo informatickú výchovu. Po 
úspešnom absolvovaní 5-semestrálneho 
štúdia sa budú môcť učitelia prihlásiť na 
štátnu skúšku a rozšíriť si svoju aprobáciu 
o ďalší predmet – informatika (200 uči-
teľov). Vzdelávanie učiteľov potrvá päť 
semestrov (v semestri je plánovaných  
12 pracovných týždňov). Pozostávať 
bude zo 480 vyučovacích hodín v nasle-
dujúcej štruktúre:
■	 1. semester 96 hodín (12 pracovných 

týždňov po 8 vyučovacích hodín na 
stretnutie - prezenčne alebo dištančne),

■	 2. semester 96 hodín,
■	 3. semester 96 hodín,
■	 4. semester 96 hodín,

■	 5. semester 72 hodín výučby a 24 ho-
dín na vypracovanie záverečnej práce,

■	 obhajoba záverečnej práce spojená 
s odbornou rozpravou.

Vzdelávanie sa uskutočnilo v Bratislave 
na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komenského. Účast-
níkov vzdelávania privítal a úvodnou 
prednáškou oficiálne otvoril vzdelávanie 
prof. Ivan Kalaš, hlavný odborný garant 
projektu. 
Keďže frekventantov čaká neľahká cesta 
počas 5 semestrov, prof. Kalaš pripravil 
pre učiteľov pomôcku – záchranné koleso, 
aby všetci šťastne preplávali oceánom ve-
domostí a nových zručností až do vytúže-
ného cieľa – úspešného ukončenia štúdia.
Pred začatím štúdia bol prítomným učite-
ľom odovzdaný študijný materiál pre 1. se-
mester 2. cieľovej skupiny, ktorý už vznikol 
v rámci projektu. Je to prvých 6 pracov-
ných zošitov (do konca celého projektu 
vznikne až 100 podobných zošitov):
Učitelia sa pri počítači oboznámili 
s prostredím moodle, kde majú pripra-
vené nielen študijné materiály, ale aj 
zadania úloh v rámci štúdia. So študijný-
mi materiálmi pracovali hneď prvý deň 

vzdelávania pri riešení zadaných úloh. 
Frekventantom v tomto projekte i pred-
nášajúcim želáme veľa úspechov v štú-
diu. Odporúčame im pravidelne sledovať 
www.dvui.ccv.upjs.sk, www.statpedu.sk 
(časť dokumenty/projekty/ESF), otáz-
ky, problémy riešiť hneď, kontakt eva.
sestakova@statpedu.sk, esf@statpedu.sk, 
dvui@upjs.sk.

Zároveň upozorňujeme záujemcov o 1. a 3. 
cieľovú skupinu, aby nezabudli poslať 
správne vyplnené a podpísané prihlášky. 
Aby nevznikli nejaké technické problémy 
pri množstve prihlášok na poslednú chvíľu, 
posunuli sme termín prihlasovania pre uči-
teľov 3. cieľovej skupiny na 3. júla. 
 Jozef KUZMA, manažér publicity

Eva ŠESTÁKOVÁ, projektový manažér

Slovensko dostalo šancu vyškoliť odbor-
níkov na tvorbu testov v oblasti cudzích 
jazykov v súlade so Spoločným európ-
skym referenčným rámcom pre jazyky. 
V rámci projektu Vzdelávanie učiteľov 
ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 
s Koncepciou vyučovania cudzích jazy-
kov na ZŠ a SŠ sa vytvoril testovací tím, 
ktorý sa v Bratislave zúčastnil seminára 
Testovanie a tvorba banky úloh v súla-
de so SERR pre jazyky v oblasti cudzích 
jazykov. Hosťom seminára bol V. Folny 
z francúzskej partnerskej organizácie 
Centre international d’études pédago-
giques. Odborný seminár organizoval 
Štátny pedagogický ústav a odborne ho 
garantovali experti z testovacieho tímu. 
V rámci národného projektu Vzdeláva-
nie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 
v súvislosti s Koncepciou vyučovania 
cudzích jazykov na ZŠ a SŠ bola v marci 
2009 nadviazaná spolupráca s Centre 
international d’études pédagogiques 

(CIEP) vo Francúzsku, ktoré je priamo 
riadenou organizáciou Ministerstva 
školstva Francúzska. Toto centrum je 
jedno z troch v Európskej únii, ktoré 
získalo od Rady Európy odporúčanie na 
tvorbu testov a testovacích nástrojov, 
ktoré sú v súlade so Spoločným európ-
skym referenčným rámcom pre jazyky.
Júnový seminár predstavuje druhý 
z radu plánovaných stretnutí sloven-
ského testovacieho tímu, ktorý pracu-
je v projekte Vzdelávanie učiteľov ZŠ 
v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 
s Koncepciou vyučovania cudzích jazy-
kov na ZŠ a SŠ, pričom CIEP prisľúbilo, 
že sa ako zahraničný partner zúčastní 
aj nasledujúcich seminárov. V. Folny 
uviedol, že projekt a samotná myšlien-
ka spolupráce predstavujú výzvu aj pre 
CIEP. Veľmi pozitívne hodnotil fakt, že 
projekt nie je zameraný len na jeden ja-
zyk, ale dáva možnosť učiteľom vzdelá-
vať sa v jednom zo šiestich ponúkaných 
jazykov. 
Jednou z najčastejšie opakovaných 
myšlienok seminára bola dôležitosť do-

kumentu SERR pre jazyky. Ide o medzi-
národný dokument, ktorý predstavuje 
jednotnú stupnicu hodnotenia dosiah-

nutých jazykových úrovní a je využí-
vaný nielen v Európe, ale aj napríklad 
v Rusku, Číne alebo v Kanade. Z tohto 

dôvodu môžeme povedať, že ak Sloven-
sko bude mať Radou Európy uznaných 
expertov, ktorí dokážu vytvárať testova-
cie nástroje v súlade s uvedeným doku-
mentom, budú výsledky takýchto testov 
akceptované na medzinárodnej úrovni.
Cieľom spolupráce s CIEP je v úzkej 
spolupráci so slovenskými odborníkmi 
vyškoliť testovací tím v rámci jednotli-
vých cudzích jazykov podľa plánova-
ných úrovní v súlade so SERR pre jazy-
ky. Vyškolením odborníkov na tvorbu 
testov pod gesciou CIEP by sa Sloven-
ská republika mohla zaradiť medzi kraji-
ny EÚ, ktoré majú odbornú spôsobilosť 
vytvárať testovacie nástroje v súlade so 
SERR pre jazyky. Táto medzinárodná 
spolupráca bude mať pozitívny dopad 
nielen na testovanie jazykových úrovní 
učiteľov v rámci projektu, ale nadobud-
nuté znalosti môžu jednotliví experti ná-
sledne využiť napríklad pri tvorbe banky 
úloh testových položiek a pri vytváraní 
nástrojov na testovanie národného cha-
rakteru.

Ivana GREGOROVÁ 
manažér publicity projektu Vzdelávanie 

 učiteľov základných škôl v oblasti 
cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 
vyučovania cudzích jazykov v základných 

a stredných školách 
Foto Ján SÚKUP

Učitelia sa vzdelávajú v informatike

PROJEKT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

PROJEKT

Odborníci sa učili 
tvoriť testy po novom

Ukážky vzdelávacích materiálov

V. Folny ocenil, že učitelia si môžu vybrať vzdelávanie zo šiestich jazykov.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES
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Poznávací zájazd

Spoločnosť Slovak Telekom vyhlasuje aj 
v tomto roku súťaž pre pedagógov Cena 
Slovak Telekom. Ide už o štvrtý ročník sú-
ťaže, vďaka ktorej vznikla zaujímavá vir-
tuálna knižnica prác motivujúcich k mo-
dernému vyučovaniu.
Cena Slovak Telekom 2009 bude vyhláse-
ná 18. augusta a potrvá do 31. októbra. 
Novinkou súťaže je jej otvorenie pre pe-
dagógov z materských škôl.
Súťaž tak bude mať štyri kategórie:
■	 materské školy a prvý stupeň základ-

ných škôl (1.–4. roč.),
■	 druhý stupeň základných škôl (5.–9. 

roč.),
■	 stredné školy,
■	 špeciálna výchova a vzdelávanie.
„Výsledkom trojročnej existencie súťaže 
je virtuálna knižnica s 539 prácami, ktoré 
môžu slúžiť ako inšpirácia na inovatívne 
vyučovanie s využitím internetu, počíta-
čov a iných moderných informačných 
a komunikačných technológií. Samotná 
súťaž prechádza vývojom, pretože do 

štatútu zapracovávame zmeny, ktoré 
reflektujú dianie v oblasti regionálneho 
školstva. V aktuálnom ročníku sme pridali 
jednu súťažnú kategóriu – materské ško-
ly, pretože info-komunikačné technológie 
(IKT) poskytujú účinné a najmä kreatívne 
vzdelávacie metódy aj pre deti v predškol-
skom veku,“ vysvetľuje Ján Kondáš, riadi-
teľ pre korporátnu komunikáciu Slovak 
Telekom. 

O čo ide?
Predmet súťaže zostal nezmenený – ide 
o písomné spracovanie vlastných meto-
dických skúseností z využívania informač-
ných a komunikačných technológií vo vy-
učovaní. Zároveň je možné, podobne ako 
v minulom ročníku, prihlásiť do súťaže aj 
schválený školský vzdelávací program, 
presnejšie tú časť, ktorá popisuje proces 
využívania IKT v praxi. Je možné prihlásiť 
aj kolektívne práce, ktoré pripravia pe-
dagógovia v spolupráci so žiakmi. Témy 
písomných prác sú voľné, nesmie však ísť 
o spracovanie metodiky týkajúcej sa vý-
učby informatického predmetu.
Práce bude posudzovať odborná komi-
sia pod vedením profesora Jána Pišúta. 
Komisia má dvanásť členov, ktorí sú roz-
delení podľa svojho zamerania do 4 sku-
pín. Každá práca bude hodnotená podľa 
týchto kritérií:
■	 rozsah využívania nástrojov IKT, origi-

nalita prístupu k využívaniu IKT v pred-
mete,

■	 atraktívnosť pre žiakov a študentov,
■	 metodický prínos a kvalita práce, prak-

tickosť a využiteľnosť popísaných me-
tód,

■	 aktuálnosť a progresívnosť (zohľadne-
nie prebiehajúcich zmien v školstve, 
kurikulárnej transformácie).

Pripravené sú zaujímavé ceny – 1 330 
eur za prvé miesto, 830 eur za druhé 
a 500 eur za tretie miesto v každej kate-
górii. V každej kategórii je možné udeliť 
aj čestné uznanie a autora práce odme-
niť sumou 150 eur.

Ciele súťaže
■	 Vzájomná výmena metodických a pe-

dagogických skúseností z využívania 
IKT pri výučbe neinformatických pred-
metov,

■	 uľahčenie orientácie pedagógov vo 
využívaní IKT pri vyučovaní,

■	 inšpirácia pedagógov na využívanie 
IKT vo svojom predmete,

■	 podpora modernizácie vzdelávania 
a využívania IKT pri vzdelávacom pro-
cese,

■	 podpora spolupráce žiakov a učite-
ľov.

Technické 
podmienky súťaže
Pedagógovia prihlasujú do súťaže písom-
né práce v slovenskom jazyku prostred-
níctvom stránky súťaže www.cenast.sk, 
kde je umiestnená aj šablóna, do ktorej 
prácu napíšu. Rozsah písomnej práce 
by nemal presiahnuť 30 normostrán  
a 3 MB. Prihlásenie je jednoduché – pe-
dagóg vyplní prihlasovací formulár a ako 
prílohu priloží svoju prácu. Na stránke je 
umiestnený aj metodický pokyn, ktoré-
ho cieľom je pomôcť pri príprave a spra-
covaní práce. 

Štatistiky 
minulých ročníkov
Z regionálneho hľadiska sú najkrea-
tívnejší pedagógovia z Trenčianskeho 
kraja, ktorý zvíťazil v dvoch ročníkoch 
súťaže. Najmenej prác zasielajú peda-
gógovia z Bratislavského a Trnavského 
kraja.
Do súťaže sa zapájajú všetky typy škôl 
– základné, stredné odborné školy, ob-
chodné akadémie, gymnáziá.
Kým v prvom ročníku boli do súťaže 
prihlásené práce predovšetkým z kla-
sických predmetov, ako matematika, 
slovenský jazyk, fyzika, zemepis a bioló-
gia, v nasledujúcich ročníkoch pribudli 
aj kreatívne metodiky využívané pri vy-
učovaní telesnej výchovy, gastronómie 
či chovu hospodárskych zvierat. Samo-
zrejme, nechýbajú ani metodiky pre cu-
dzie jazyky.  (dosl)
 Foto archív

VÝZVA

POPRAD – OSVIENČIM – VIELIČKA

V auguste sa začína 
súťaž pre pedagógov

Víťazi tretieho ročníka Ceny Slovak Telekom.

Nevyžiadaná pošta spočíva v rozosielaní 
jednej a tej istej správy viacerým prijíma-
teľom súčasne, ktorí o ňu nestoja. Môže 
obsahovať lacné reklamy, elektronické le-
táky, vírusy, phishing - podvody, hoax - po-
plašné správy a iné ohrozenia z internetu.
Na úvod jedna perlička z histórie. Málokto 
vie, že spam je registrovaná značka Hor-
mel Corporation, ktorá označuje mäsový 
výrobok (Spiced Pork And Ham - korene-
né bravčové mäso a šunka), populárny 
v čase druhej svetovej vojny. Ako súvisia 
nevyžiadané správy s bravčovým mäsom? 
Podľa viacerých zdrojov sa tak stalo pod-
ľa populárnej zábavnej relácie britskej 
televíznej stanice BBC (Monty Python’s 
Flying Circus - Lietajúci cirkus Montyho 
Pythona) od komediálnej skupiny Monty 
Python’s, kde SPAM bol v 12. časti druhej 
série hlavnou, aj keď nežiadanou, ingre-
dienciou všetkých jedál v reštaurácii.
S problémom spammingu majú najdlhšie 
skúsenosti užívatelia siete USENET, ktorí sa 
združovali v diskusných skupinách – tzv. 
newsgroup. Spamming spočíval v rozosie-
laní jednej a tej istej správy do viacerých 
diskusných skupín súčasne. Správa sa pri-

tom netýkala témy v oslovených diskus-
ných skupinách. So vznikom internetu sa 
tento negatívny jav rozširoval a začal zasa-
hovať ďalšie sieťové služby – najmä e-mail. 
Spam však neobišiel ani ďalšie služby inter-
netu – možno sa s ním stretnúť aj v prostre-

dí online diskusií, realizovaných službami 
čet alebo rýchleho posielania správ. Vše-
obecne pri všetkých službách, ktoré fungu-
jú na distribučnom princípe a oslovujú viac 
príjemcov súčasne. Tento fenomén robí 
vrásky na čele prevádzkovateľom aj užíva-
teľom internetu. Na jednej strane zaťažuje 
prenosové linky a poštové servery, na dru-
hej strane obťažuje užívateľov.
Za prvý komerčný spam je považovaný 
e-mail z roku 1994, informujúci o lotérii 
o zelenú kartu. Táto správa vyvolala ob-
rovskú vlnu spamu, ktorá sa šíri dodnes.
Podľa najnovšej štúdie má z 20 e-mai-
lov len jediný legitímny obsah, zvyšných  
19 tvorí spam. Podiel spamu už každoroč-
ne prudko stúpa a zatiaľ sa tento problém 

nepodarilo nikomu vyriešiť. Istý čas sa 
dokonca rozprávalo o spoplatnení mailu 
symbolickými sumami, to by však spôso-
bovalo množstvo problémov a najmä by 
to bolo proti filozofii slobodného interne-
tu. Faktom zostáva, že v roku 2007 tvoril 

spam rekordných 95 percent mailovej ko-
munikácie. Pre porovnanie, v roku 2006 
to bolo 85 a v roku 2001 len 5 percent.
Najväčšie percento spamov predstavujú 
správy, ktoré majú komerčno-reklamný 
charakter (v angličtine Unsolicited Com-
mercial Email, UCE). Väčšinou ide o zále-
žitosti „pochybného“ charakteru.
So spamom sa v súčasnosti stretávame aj 
v mobilnej komunikácii. Najčastejšie sú to 
reklamné SMS, MMS-ky.
Bezpečný internet – pripravuje sa bezplat-
ný seminár pre rodičov. 

Viac informácií o tom,
ako zodpovedne užívať internet, nájdete 

na stránkach projektu Zodpovedne.sk, 
www.zodpovedne.sk.

Učitelia ŠZŠI v Medzilaborciach prekroči-
li hranicu všedných pracovných dní a za-
menili tabuľu, kriedu a triedy za Poprad. 
Prvý deň sa niesol v hesle „v zdravom 
tele zdravý duch“. V Aqua city si prídete 
na svoje. Kúpele, sauna, masáže... Môžeš 
svojmu telu dopriať všetko, čo sa mu za-
žiada. Šťastie, že OZ umožní svojim čle-

nom vychutnať nočný pobyt v zdravých 
Tatrách. 
Osvienčim. Druhý deň bol výstrahou. 
Všetko, len vojna nie! Vstúpte na pôdu 
koncentračného tábora Osvienčim a ži-
vot vám ostane stáť. V každom kroku cí-
tite smrť. Zrazu si želáte, aby fašizmus už 
bol len v slovách sprievodkyne. 

Vielička. Tretí deň bol oslavou našej krás-
nej planéty. Vo Vieličke sfárate do soľnej 
bane a... Jednoducho to musíte vidieť. 
Podzemné kráľovstvo mnohotvárnej ka-
mennej soli nechá človeka v nemom úža-
se. Bože, naša planéta je ozaj krásna!
Milí kolegovia! Doprajte si oddych, zába-
vu, vzdelávanie aj počas školského roka. 
OZ nám umožní, že plamienok v našej 
duši začne horieť silnejšie.

Igor MAGERA

V školskom roku 2008/2009 Štátna škol-
ská inšpekcia v rámci programu celoživot-
ného vzdelávania Leonardo da Vinci, pod-
program VETPRO, realizovala v spolupráci 
s partnerskou inštitúciou HMIE Scotland 
– Her Majesty Inspectorate of Education 
mobilitný projekt IPSI - Inovatívne postupy 
v školskej inšpekcii.
Ústrednou myšlienkou pri kreovaní projek-
tu bol prenos inovácií zo škótskeho vzde-
lávacieho systému v rámci inšpekčných 
aktivít a nástrojov hodnotenia kvality, ale 
i globálny prínos vyplývajúci z moderných 
postupov a politiky v oblasti vzdelávania, 
ktorá je vzorom pre mnohé krajiny. 

Na základe úspešného projektu sme zís-
kali grant SAAIC – Slovenskej akademickej 
asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - 
národnej agentúry Programu celoživotné-
ho vzdelávania na mobilitu 15 vybraných 
manažérov ŠŠI a školských inšpektorov, 
ktorí sa v troch 1- až 2-týždňových turnu-
soch zúčastnili odbornej stáže v Škótsku. 
Počas pobytu sme mali možnosť obozná-
miť sa s teóriou pedagogických a nových 
inšpekčných postupov na hodnotenie kva-
lity vzdelávania, ale i ich praktickou apli-
káciou v školách a školských zariadeniach. 
Popri odborných témach v inšpekčnej 
oblasti nás mimoriadne zaujala pozitívna 

spoločenská klíma a cieľavedomé aktivity 
v školách sústredené na dieťa či mladého 
človeka systematicky podporujúce jeho 
vývin a napredovanie v duchu zadefinova-
ných aktuálnych kritérií.
Taktiež moderná metodika zameraná na 
aktívneho učiaceho sa, kurikulárna refor-
ma podporená masívnymi interaktívny-
mi zdrojmi informácií, nové postupy na 
hodnotenie kvality vzdelávania  a seba-
evalvačné nástroje, príklady dobrej praxe 
motivujúce ďalšie školy a inštitúcie pri zdo-
konaľovaní sa na ceste k dokonalosti za 
spoločným cieľom, výchovou a vzdelaním 
budúcej generácie v duchu princípov a po-
trieb globálnej spoločnosti 21. storočia. 

Zuzana LUKAČKOVÁ, 
KHŠI – medzinárodná spolupráca

Spam alebo nevyžiadaná pošta

Školská inšpekcia v Škótsku

SERIÁL

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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Dole vodou je dobrý názov pre knižku, 
aj preto, že s nami všetkými je to s pri-
búdajúcim vekom nejako tak alebo dosť 
podobne; na dôvažok, voda vždy ukrýva 
nejaké to tajomstvo, niekoho drží nad 
vodou, iného potopí. Knižka Borisa Fi-
lana Dole vodou (Ikar, 2009) má však 
upresňujúci podtitul: Správa o splavovaní 
delty Dunaja s Jožom Rážom a s našimi 
manželkami. Marketingovo dobrá, mož-
no aj vynikajúca je fotografia na obale 
knihy: je na nej autor s Jožom Rážom, se-
dia za stolom, obaja fajčia hrubé kubán-
ske cigary a obaja sa od srdca smejú.
Fotografia presviedča, že tí dvaja v oka-
mihu fotografovania celkom isto netušili, 
čo ich v Rumunsku, presnejšie tamdolu 
v delte Dunaja, čaká. Ja takmer áno, 
presnejšie, tušil som, že bohvieaká sláva 
to nebude, lebo na Mamaiu som v ča-

soch mladosti rád a usilovne chodieval – 
autostopom, vlakom i autom. No najmä: 
chlapčenské sny majú ostať v polohe 
nenaplnených snov, a nie ich tvrdohlavo 
a s nadšením realizovať a ešte k tomu 
ťahať so sebou aj manželku, respektíve 
manželky. To sa nemohlo skončiť dobre, 
zišlo mi na um. A ani sa neskončilo!
Ak ste čo len štipku škodoradostní, bude-
te sa na knižke od srdca smiať a chytať sa 
za hlavu, čo to len ten skúsený cestovateľ 
Boris Filan spáchal?! V prvom rade uveril 
detskému snu o splavovaní Dunaja, hoci 
každý, čo ho absolvoval, hovorí, že je to 
hrozná nuda, keď už nie rovno otrava. 
Po druhé uveril krčmovým rečiam o krá-
se dunajskej delty, možno aj nejakému 
prírodopisnému filmu, kde oblohu načis-
to zatemnili pelikány a kormorány, du-
najská voda vrela od jeseterov a temnela 
sa od obrovských sumcov. A po tretie, 
jeho cesta do dovolenkového predpek-
lia sa začala tým, že uveril internetovej 
reklame cestovnej kancelárie Delta To 
Uram, ktorej majiteľ Ioan Uram ponúka 
perfektné služby: počnúc prvotriednou 

loďou, ktorej je Uram kapitánom, lákavé 
penzióny s nádhernými izbami, chutnú 
a pestrú stravu. Ioan vyzerá na fotografii 
sympaticky, „má príjemnú chlapskú tvár 
s bystrými očami“, a čo je neuveriteľný 
bonus – Ioan Uram má slovenské korene 
a plynulo rozpráva peknou, archaickou 
slovenčinou, od ktorej je teplo na duši. 
Ak si plánujete dovolenku v Rumunsku, 
nebodaj cestu do delty Dunaja, dobre 
si to meno zapamätajte a jeho nositeľovi 
neverte ani to, že má nos medzi očami. 
Filana vo všetkom podviedol, dokonale 
mu pokazil dovolenku, preto o ňom píše: 
„Kým som Ioana Urama nepoznal, pova-
žoval som ho za naše svetielko v temno-
tách. Dnes používam jeho meno namiesto 
kliatby a modlím sa, aby som ho už nestre-
tol.“ To, pravdaže, nevylučuje možnosť, 
že niekto iný o ňom povie, že je to per-
fektný chlap, čo vždy drží slovo! Záleží na 
okolnostiach. A ešte si zapamätajte loď, 
čo má vznešený názov Hope – Nádej, 
kotví na Dunaji v rumunskom meste Tul-
cea a jej kapitán sa volá Mihail. „Mihail je 
asi tridsaťpäťročný Rumun so svalnatými 

rukami pripomínajúcimi potetované brav-
čové stehná. Má oholenú hlavu, mongol-
skú briadku, malé bystré oči a kruté úzke 
pery.“ (s. 34) Na záver plavby sa lúčil s Fi-
lanom a Rážom výkrikom: „Na túto loď už 
nikdy žiadny Slovák nevstúpi!“ Autor do-
dáva: „Uhádol.“ A ja dopĺňam: Len aby...

Dole vodou je knižka o tom, ako od 
začiatku až do samého konca na kon-
krétnej dovolenke všetko pláva dole 
vodou... Priam hmatateľne z nej cítiť 
napätie a sršanie neviditeľných iskier, 
od ktorých je len krôčik k ničivým pla-
meňom zlosti a nenávisti. Dovolenku 
nezachránilo ani samotné Čierne more 
v Suline, ktorému autor udelil vizitku 
„more III. cenovej skupiny“, ani návšteva 
legendárnej dediny Mila 23, sídla sláv-
nych lipovancov, potomkov sekty bo-
gomilov, ktorí ušli z Ruska pred Ivanom 
Hrozným. Ba ani metamorfózy tamoj-
šieho popa, o ktorom Mihail tvrdil, že je 
tajný mafián, no vykľul sa z neho poli-
cajt... Ak máte Filana a jeho texty radi, 
knižka vás celkom isto poteší, napríklad 
takýmito vetami: „Hneď pri vode sa tam 
pasie kôň a vyzerá pri tom ako krátkozra-
ký čitateľ krajiny.“ (s. 112) Mňa potešila, 
nahlas som sa pri nej smial. Ak ho radi 
nemáte, tak sa budete aspoň škodora-
dostne uškŕňať a želať mu takých dovo-
leniek viac.
 Peter HOLKA

RECENZIA

Dole vodou

V Dome umenia v Zlíne je od 12. mája 
do 13. septembra 2009 verejnosti prí-
stupná spoločná prehliadka českých 
a slovenských umelcov do tridsať rokov 
pod názvom V. Zlínsky salón mladých 
2009.
Zlínsky salón mladých nadväzuje – rov-
nako ako Nový zlínsky salón – na výz-
namné zlínske kultúrne aktivity tridsia-
tych a štyridsiatych rokov 20. storočia, 
na výstavy súčasného výtvarného ume-
nia Zlínske salóny (1936–1948) a Výsta-
vy mladých (1940–1943). Od roku 2006 
sa toto trienále uskutočňuje v partner-
skej spolupráci s Galériou mesta Bra-
tislavy a predstavuje aj významných 
reprezentantov umeleckého diania na 
Slovensku. Prísna výberová prehliadka 
si kladie za cieľ nielen prezentovať už 
známych tvorcov, ale objavovať aj do-
teraz neznámych, alebo z rôznych dô-
vodov zabúdané či obchádzané tvorivé 
osobnosti. Zameriava sa na práce naj-

výraznejších osobností najmladšej, na 
umeleckú scénu nastupujúcej výtvarnej 
generácie. 
Výstava nepredstavuje úzko vymedze-
ný kurátorský pohľad, ale snaží sa pred-
staviť najširšie spektrum toho, na čo sa 
v súčasnej odbornej diskusii používa 
slovo umenie. Preto ani nie je možné 
zhrnúť povahu diel tohtoročného sa-
lóna do krátkej charakteristiky. Vari len 
z formálneho hľadiska môžeme konšta-
tovať opäť početnejšie zastúpenie tzv. 
nových médií a videa.
Na nominácii umelcov sa nepodieľal 
jeden kurátor alebo len zlínski galeristi, 
ale viacčlenná odborná porota zložená 
z popredných znalcov súčasného ume-
nia z rôznych miest a odborných inšti-
túcií oboch krajín. Diela, ktoré vznikli 
v období posledných troch rokov, teda 
v čase medzi štvrtým a piatym Zlínskym 
salónom mladých, sú inštalované v kme-
ňových priestoroch usporiadateľskej 

inštitúcie v Dome umenia a na druhom 
poschodí zámku v Zlíne. Prehliadku 
sprevádza obsiahly katalóg, ktorý nadvä-
zuje na už zavedený edičný rad a tradič-
ne prináša popri biografických údajoch 
o jednotlivých výtvarníkoch a reproduk-
ciách vystavených prác aj medailóny ve-
nované zúčastneným autorom. 
Dvom vybraným účastníkom salónu 
udelili ceny: Cenu Václava Chada, ktorú 
navrhuje česká výstavná jury pre auto-
ra najvýraznejšieho diela či súboru diel 

v rámci českej časti výstavnej kolekcie, 
a Cenu Igora Kalného, navrhovanú slo-
venskou výtvarnou jury autorovi naj-
výraznejšieho exponátu či súboru diel 
v rámci slovenskej časti. Pozoruhodné 
je, že obe tohtoročné ocenenia ude-
lili Slovákom žijúcim v Prahe – Cenu  
Václava Chada Pavle Scerankovej za 
sadrokartón Hlavo Lam a Cenu Igora 
Kalného Jurajovi Kollárovi za olejomaľ-
bu na plátne nazvanú Nočná krajina. 
Ocenené diela po dohode s autormi 

zakúpia do umeleckých zbierok Kraj-
skej galérie výtvarného umenia v Zlíne, 
ktorá obom laureátom usporiada v prie-
behu nasledujúcich troch rokov samo-
statné výstavy.
V. Zlínsky salón mladých je oficiálnou 
sprievodnou akciou českého predsed-
níctva v Rade Európy. Záštitu nad podu-
jatím prevzali minister kultúry Českej re-
publiky Václav Jehlička a minister kultúry 
Slovenskej republiky Marek Maďarič.
 (er)

DO POZORNOSTI

Slováci ovládli 
Zlínsky salón 
mladých 2009

Slováci ovládli 
Zlínsky salón mladých 2009

Juraj Kollár: Nočná krajina. 2008, olej na plátne, 240x180 cm – víťaz Ceny Igora Kalného.

Pavla Sceranková: Hlavo Lam. 2009, sadrokartón, 6x2 m – víťazka Ceny Václava Chada.



26. - 27. týždeň  Kultúrne spektrum ■ 15. strana

Občianske združenie Fanfáry a Pracovná 
skupina pre prácu s deťmi a mládežou pri 
Slovenskej národnej knižnici v Martine vy-
hlásili v tomto roku už druhý ročník čita-
teľskej a knihovníckej ankety. V minulom 
roku sa anketa niesla pod názvom Detská 
kniha roka a Detský spisovateľ roka. Od 
tohto roku má anketa rozprávkový názov 
Zlatá rybka. Zlatú rybku podľa predstáv 
organizátorov nesymbolizuje víťazný ti-
tul. Zlatou rybkou je každá kniha, ktorá 
sa dokáže deťom prihovoriť. Samozrej-
me, v hlbočinách „rieky“ slovenskej pô-
vodnej tvorby ju treba usilovne hľadať. 
Cieľom ankety nie je odborne hodnotiť 
knižnú produkciu za rok 2008, ale pod-
poriť čitateľský záujem o pôvodnú slo-
venskú tvorbu pre deti a mládež. Našou 
cieľovou skupinou sú knižnice. Anketou 
chceme prispieť k aktívnejšiemu kon-
taktu knihovníkov a detí, k pestovaniu 
„spoločenstva“ čitateľov v knižniciach. 
Chceme tiež motivovať knihovníkov 
k väčšiemu záujmu o domácu produkciu 
pre deti a mládež. 

Knihovníci svojím hlasom nehodnotia 
autora a jeho tvorbu, ale vyjadrujú mie-
ru a kvalitu, akými sa tvorba jednotlivých 
autorov momentálne podieľa na živote 

knižníc – napríklad, s ktorým autorom 
majú možnosť spolupracovať, s ktorými 
knižkami sa im dobre pracuje na det-
ských podujatiach. 
Za Detskú knihu roka 2008 hlasovalo 
998 detí. Platných bolo 839 hlasov. Vyra-
dené hlasy patrili beletrii pre dospelých, 
prekladovým titulom alebo hlasovacím 
lístkom bez uvedenia názvu knihy. Deti 
navrhli 218 titulov. Hlasovanie organizo-
vali detské knižnice. Celkovo sa zapojilo 
12 knižníc. Najviac hlasovacích lístkov 
(451) zaslala Knižnica pre mládež mes-
ta Košice. Deti označovali nielen autora 
knihy, ale aj jej ilustrátora. Víťazom sa sta-
la kniha spisovateľky Márie Ďuríčkovej 
a ilustrátorky Boženy Plocháňovej Danka 
a Janka, ktorá získala 92 hlasov. Je po-
tešujúce, že sa z povedomia súčasných 
detských čitateľov nevytrácajú ani diela 
slovenskej „klasiky“. Na druhom a treťom 
mieste skončili knihy Gabriely Futovej 
Naša mama je bosorka (51 hlasov) a Štyri 
kosti pre Flipra (45 hlasov).
Za Detského spisovateľa roka 2008 hla-
sovali knihovníci elektronicky prostred-
níctvom informačnej webovej stránky 
pre knihovníkov www.infolib.sk. Anketo-
vý formulár si prezrelo 234 návštevníkov 
stránky, hlasovalo však len 94 respon-
dentov. Víťazom ankety sa stal spisovateľ 
Peter Gibey – autor kníh Byť dráčikom 
je úžasné, Strach nás baví – s počtom  
42 hlasov. Druhá skončila Gabriela Futová 
(20 hlasov), tretí Roman Brat (6 hlasov). 

Slávnostné odovzdanie cien sa usku-
toční na festivale Prešov číta rád 2009 
v Prešove. 
Individuálne zdôvodnenie každého hlasu 
bolo podmienkou právoplatnosti hlaso-
vania knihovníkov. Výpovede hlasujúcich 
poukazujú na priority knihovníkov pri 
hodnotení autora. Vo väčšine prípadov 
zdôvodňovali svoj hlas obľúbenosťou 
autora medzi detskými čitateľmi: „Deti sa 
krásne bavia na jeho rozprávkach“ – (hlas 
pre P. Gibeya). „Práve takú spisovateľ-
ku sme potrebovali pre deti. Jej knihy sú 
stále vypožičané“ – (hlas pre G. Futovú). 
„Stále pretrvávajúci záujem detí“ – (hlas 
pre D. Heviera). „Deti majú rady témy 
o zvieratkách, pekné je pokračovanie 
o strašidielku Pipovi“ – (hlas pre K. Daš-
kovú). „Najpožičiavanejší autor“ – (hlas 

pre J. Pavloviča). Významným kritériom 
bol však aj kontakt autorov s knižnicami. 
Knihovníci sa pochvalne vyjadrovali na 
margo otvorenej komunikácie spisova-

teľov na besedách s deťmi (G. Futová,  
P. Karpinský, R. Brat, P. Gibey, J. Bodnárová,  
A. Verešpejová, D. Dragulová–Faktoro-
vá). Niektoré postrehy vychádzali z praxe 
knihovníka a súviseli s témami, s ktorými 
sa na detských podujatiach dobre pracu-
je. Iné oceňovali autorský prístup k de-
ťom (napr. hravosť, humor, spracovanie 
problémov zo súčasnosti, spájanie sveta 
dospelých a detí).
Výsledky obidvoch hlasovaní ankety Zla-
tá rybka 2008 vyjadrujú nepochybne len 
čiastkový pohľad na slovenskú pôvodnú 
tvorbu pre deti. Organizátori veria, že aj 
napriek tomu sa stane pozitívnym impul-
zom k prehĺbeniu záujmu o ňu. Možno 
sa na rok pridajú ďalšie knižnice, ktoré 
doposiaľ nevyužili možnosť dať šancu 
deťom vyjadriť svoj hlas. Veríme, že an-
keta sa postupne stane inšpiráciou aj 
pre vydavateľstvá a samotných autorov 
a prispeje k skvalitneniu ich spolupráce 
s knižnicami (možno aj k hľadaniu no-
vých, netradičných spôsobov kontaktu 
s detským čitateľom). Veď aj skúsenosti 
zo zahraničia potvrdzujú, že knižný trh sa 
v dlhodobom horizonte buduje systema-
tickou prácou s čitateľom. 
V októbri 2009 bude vyhlásený nový roč-
ník ankety s názvom Zlatá rybka – anketa 
detská kniha roka.

Timotea VRÁBLOVÁ

Janko Zápoľský, Paľko Pálfi, Mária Antoi- 
netta Habsburská alebo Jurko Andráši 
– to sú noví sprievodcovia návštevníkov 
hradov, zámkov a kaštieľov v správe Slo-
venského národného múzea, ktoré vyda-
lo nového rodinného sprievodcu U nás 
doma. Kniha ponúkne deväť príbehov, 
ktoré pomôžu rodinám s deťmi zatrak-
tívniť a zinteraktívniť stretnutie detí s dáv-
nou históriou.
Témou rodinného sprievodcu je každo-
denný život šľachtických detí v minulos-
ti. Rodičia budú môcť rozvíjať so svojím 
dieťaťom jednotlivé témy načrtnuté 
v deji sprievodcu. Pri orientácii v priesto-
re i téme pomáhajú rodičom rôzne ikony 
v texte (choď, porovnaj, nakresli, zamysli 
sa). Príbehy jednotlivých múzeí sú konci-

pované vždy ako stretnutia s dieťaťom, 
ktoré v niektorom historickom období 
naozaj obývalo ten-ktorý hradný objekt. 
Rozprávania detských postáv vychádza-
jú z historických prameňov, ale v záujme 
ich oživenia autori občas pristúpili k ich 
voľnejšej adaptácii. Tento rodinný sprie-
vodca teda necituje striktne historické 
texty, ale používa ich pri vytváraní obrazu 
o tom, „ako to asi kedysi bolo“.
■	 SPIŠSKý HRAD – Janko Zápoľský  
(6 rokov) prevedie návštevníkov celým 
rozsiahlym hradom až na vežu s krá-
ľovským výhľadom. Rozpovie príbeh 
z prostredia stredovekého hradu o jed-
nom dni v živote malého bojovníka. 
■	 KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ – s 12-roč-
nou Henrietou Brunsvikovou sa rodiny 
prejdú po nádhernom parku. Stretnú sa 
s mladou slečnou, ktorá mala rada hud-
bu a ušľachtilé prostredie vidieckeho 
kaštieľa. 
■	 HRAD ČERVENý KAMEň – Paľko 
Pálfi (6 rokov) bol malý nezbedník, kto-

rý mal možno radšej kone ako latinčinu. 
Tí, čo prišli až k hradnej bráne, sa určite 
nechajú presvedčiť na dobrodružnú pre-
hliadku hradu. 
■	 HRAD MODRý KAMEň – atmosféru 
detstva v znamení protitureckých vojen 
návštevníkom priblíži chlapec, ktorý ich 
sám zažil. Jedenásťročného Valentína Ba-
lašu stretnú na nádvorí.
■	 Bratislavský hrad – vari najslávnejšou 
zo sprevádzajúcich detí je Mária Antoi-
netta Habsburská. Budúcu francúzsku 
kráľovnú zastihnú deti a ich rodičia na 
návšteve u sestry Mimi v čase, keď ešte 
nevedela, kam ju osud zaveje. Dvanásť-
ročná slečna prevedie návštevníkov po 
okolí Bratislavského hradu a po parku 
s výhľadom na historické centrum.
■	 ZÁMOK BOJNICE – prípravy i dnes 
populárnej svadby v priestore hradných 

nádvorí na Bojnickom zámku návštevní-
kom rada ukáže zvedavá Agnes Turzová 
(7 rokov). 
■	 HRAD KRÁSNA HôRKA – romanti-
ka, krása a záhadné miesta opusteného 
hradu Krásna Hôrka očami 12-ročného 
grófa Juraja Andrášiho. 
■	 KAŠTIEĽ DOLNÁ STREHOVÁ – det-
stvo vo vidieckom šľachtickom sídle, tep-
lo domova, zábavu a pokoj starého sveta 
nájdu návštevníci v sprievode deväťroč-
ného Károlya Balogha v kaštieli v Dolnej 
Strehovej.
■	 KAŠTIEĽ BETLIAR – Karolína Andrášio-
vá (14 rokov), mladá dáma z 19. storočia, 
porozpráva o svojich túžbach, zážitkoch, 
zábave a živote na zámku v Betliari.
V ideálnom prípade dieťa číta text spolu 
s rodičom alebo spoločne sledujú posta-
vičku príbehu na všetky miesta, kam ich 
nasmeruje. Nie je to však jediný spôsob, 
ako knihu používať. Keďže text nenad-
väzuje priamo na lektorský sprievod, ro-
dičia a deti s ním môžu pracovať aj po 

návšteve hradu, cestou domov alebo až 
doma. Každá súčasť rodinného sprievod-
cu obsahuje aj takzvaný hradný itinerár 
alebo denník rodinných výletov. Môže 
poslúžiť na zaznamenanie si dátumov, 
dojmov, kresieb či fotografií z návštev.
Materiál knihy U nás doma má formu 
zakladača a deviatich nezávislých sprie-
vodcov po jednotlivých hradoch, zám-
koch a kaštieľoch v správe Slovenského 
národného múzea. Na každom uvede-
nom mieste si je možné zakúpiť príbehy 
rodinných sprievodcov a postupne ich 
vkladať do zakladača. Stačí si zakúpiť za-
kladač s prvým hradným príbehom a ak 
sa ním návštevníci v nasledujúcich mú-
zeách preukážu, dostanú ďalšie príbehy 
zadarmo.
Rodinného sprievodcu U nás doma 
zostavil autorský kolektív pracovníkov 
jednotlivých múzeí Slovenského národ-
ného múzea. Projekt koordinovala Eva 
Kotláriková z Oddelenia múzejnej peda-
gogiky SNM. (re)

U nás doma
NEPREHLIADNITE

ZAUJALO NÁS

Čitateľská anketa Zlatá rybka 2008

Víťazom ankety je Peter Gibey.
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Bibiana, medzinárodný dom ume-
nia pre deti, pripravila od 11. júna do  
5. júla  v Galérii BIB (Panská 4) výstavu 
Súčasná slovenská ilustrácia detskej kni-
hy. Je to nominačná výstava slovenských 
výtvarníkov pred blížiacim sa 22. roční-
kom Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré sa 
uskutoční od 4. septembra do 26. októb-
ra. Na nominačnej výstave sa zúčastňuje  
24 slovenských ilustrátorov, ktorí prezen-
tujú vyše 200 originálov ilustrácií z 32 
kníh. Zároveň porota zložená z členov 

Výkonného výboru BIB vybrala diela 
štrnástich ilustrátorov, ktoré vytvoria slo-
venskú  kolekciu na tomto významnom 
medzinárodnom podujatí. Sú medzi nimi 
ilustrácie Stana Dusíka, Kataríny Kereke-
šovej, Tomáša Kleptocha, Dany Morav-
číkovej, Svetozára Mydla, Petra Uchnára 
či Bystríka Vanča. Komisárka výstavy 
Barbara Brathová na tlačovej besede 
povedala, že vystavujú diela najrozmani-
tejších námetov, žánrov a techník a po-
tešiteľná je najmä pomerne široká účasť 
našich mladých výtvarníkov, v ktorých je 
budúcnosť slovenskej knižnej ilustrácie. 
Generálna komisárka BIB Zuzana Jaro-

šová pripomenula, že BIB zostáva aj po 
42 rokoch unikátnym podujatím svojho  
druhu, jedinečnou nekomerčnou medzi-
národnou súťažnou prehliadkou originá-
lov ilustrácií detských kníh. Tohto roku 
bude o Grand Prix, Zlaté jablko a ďalšie 

ceny súťažiť 350 ilustrátorov z 36 kra-
jín všetkých kontinentov. Leitmotívom  
22. ročníka BIB je vzájomná väzba ilus-
trácie a knihy, aj v sprievodných podu-
jatiach budú akcentovať najmä intímne 
spolunažívanie obrazu a textu. (ph)

Oravská galéria v Dolnom Kubíne už 
tradične ponúka v čase od 15. mája do  
15. septembra návštevu Slanického ostro-
va umenia, kde sú v pôsobivej prírodnej 
scenérii uprostred Oravskej priehrady 
umiestnené stále expozície ľudového 
umenia. V kostole sa nachádza expozícia 
Slovenská tradičná ľudová plastika a maľ-
ba. Súčasťou expozícií je aj lapidárium 
kamennej plastiky Oravská kamenárska 

tvorba v exteriéri ostrova. Zaujímavá je aj 
inovovaná inštalácia histórie zatopených 
obcí v hrobke Klinovských.
Na ostrov premáva loď Oravskej galérie 
SLANICA z prístavu v Slanickej Osade 
v čase od 9. do 16. hodiny. Posledný ná-
vrat z ostrova je o 17. h. Plavba na ostrov 
a späť vrátane prehliadky expozícií trvá 
zhruba 80 minút. Telefón na kapitána 
lode 0905 915 108. (er)

Slovenské národné múzeum vo Výstav-
nom pavilóne Podhradie na Žižkovej ul. 
č. 16 sprístupnilo od 6. júna novú výstavu 
s názvom Odev a jeho doplnok. Pripravilo 
ju Múzeum skla a bižutérie v Jablonci nad 
Nisou z  Českej republiky. Výstava je spo-
jená s tvorivým ateliérom Tajomstvo skle-
nenej perly a potrvá do 7. septembra.
Na výstave spolupracovalo 29 význam-
ných českých módnych návrhárov a návr-
hárov bižutérie, 15 firiem zaoberajúcich 

sa bižutériou a 15 stredných a vysokých 
škôl. Základný scenár výstavy má tri časti:  
História – Súčasnosť – Budúcnosť. V časti 
História múzeum predstavuje sklenené 
perly z Jablonca z vlastných depozitárov. 
Pre časť Súčasnosť návrhári módy a bižu-
térie vytvorili v pracovných tímoch 4 ode-
vy, kde použili jabloneckú bižutériu ako 
súčasť odevu. V Bratislave vystavuje kaž-
dý pracovný tím po jednom odeve a jeho 
doplnku. Študenti z odborných a umelec-
kopriemyselných stredných a vysokých 
škôl v časti Budúcnosť naznačujú svojimi 
nekonvenčnými modelmi vytvorenými 
pre výstavu možnú cestu v odievaní. Pro-
fesionálni výtvarníci, ako aj žiaci a študen-
ti odborných škôl tvorili v pracovnom tíme 
odevy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou 
je jablonecká bižutéria, alebo aspoň jed-
na sklenená perla z Jablonca.
Výtvarný ateliér Tajomstvo sklenej perly 
v poslednej časti výstavy umožňuje de-
ťom aj dospelým stať sa aspoň na chvíľu 
návrhárom odevu a bižutérie. Polotovary 
– sklenené perly poskytli zdarma jablo-
necké firmy, vyrábajúce bižutériu. (er)

Pod názvom Pavol z Tarzu pripravili Slo-
venské národné múzeum a Pavol Demeš 
výstavu fotografií z miest spojených s po-
stavou apoštola národov sv. Pavlom. Výsta-
va je sprístupnená vo Výstavnom pavilóne 
Podhradie na Žižkovej ulici 12 v Bratislave 
do 29. júna, kedy sa končí Rok sv. Pavla vy-
hlásený vlani pápežom Benediktom XVI. 
pri príležitosti 2 000. výročia narodenia 
trinásteho apoštola.
Autor vystavených fotografií Pavol Demeš 
(bývalý vedec a minister medzinárodných 
vzťahov, občiansky aktivista a zahranično-

politický analytik, ale najmä vášnivý foto-
graf) v posledných dvoch rokoch mapoval 
s fotoaparátom životnú púť apoštola Pavla, 
s cieľom bližšie spoznať a priblížiť jeho 
učenie a dosah na dnešok. Navštívil rodis-
ko svätca Tarzus (dnešné Turecko), kde sa 
Pavol vyučil u otca remeslu zhotovovania 
stanov. Demeš na svojich fotografiách za-
chytáva aj ďalšie miesta, kde apoštol pôso-
bil – Jeruzalem, kde Pavol získal rabínske 
vzdelanie; Damask v Sýrii, kde sa obrátil; 
a tiež miesta, po ktorých putoval a šíril 
kresťanstvo (Antiochiu, Side, Laodíceu, 
Efez v Turecku; Salamis a Pafos na Cypre;  
Kavalu, Filipi, Veriu, Solún, Atény, Korint 
v Grécku). Okrem nich výstava obozná-
mi návštevníka aj s miestami v Ríme, kde 
apoštol zomrel mučeníckou smrťou (sťatím 
hlavy) a kde je pochovaný. (re) 

24. jún 1843  
✽	 Ivan Branislav Zoch, Jasenová, okr. 
Dolný Kubín (✝ 27. 12. 1921 Modra, okr. 
Pezinok) – učiteľ, pedagóg. Po štúdiu 
na domácich a zahraničných gymná- 
ziách a univerzitách pôsobil ako profesor  
1. slovenského evanjelického a. v. gym-
názia v Revúcej, kde sa zaslúžil o výučbu 
prírodovedných disciplín a zakladateľský 
vklad k vyučovaniu telesnej výchovy. Po 
zrušení gymnázia pôsobil ako riaditeľ 
gymnázií v Sarajeve a Petrinji. Svoju život-
nú cestu ukončil na Slovensku v Modre.  

28. jún 1905
✽	 Mária Rázusová-Martáková, Vrbica, 
dnes časť Liptovského Mikuláša (✝ 5. 8. 
1964 Bratislava) – učiteľka, spisovateľka 
pre deti. Absolvovala učiteľský ústav a pô-
sobila ako učiteľka v Dolnom Sŕní, Brati-
slave a Martine. Zo zdravotných dôvodov 
sa vzdala učiteľského povolania a od  
30. rokov 20. storočia sa venovala redak-
torskej práci, tvorbe pre deti a preklado-
vej tvorbe. Jej tvorba pre najmenších patrí 
k základným kameňom slovenskej literatú-
ry (Pieseň o Váhu, Rozprávky o Jánošíkovi, 
Junácka pasovačka a mnohé ďalšie).   

29. jún 1913 
✽	 Gorazd Zvonický, vlastným menom 
Andrej Šándor, Močarany, dnes Micha-
lovce (✝ 27. 7. 1995, Rím) – slovenský 
básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, 
misionár, pedagóg, prekladateľ a význam-
ný exilový pracovník. Keď v roku 1963 
založili Slovenský ústav sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme, vrátil sa z Argentíny do Eu-
rópy, stal sa členom jeho predsedníctva 
a profesorom humanitných vied na gym-
náziu Antona Bernoláka pri Slovenskom 
ústave. Pri príležitosti jeho 80. narodenín 
vyšiel výber z jeho celoživotnej tvorby 
pod názvom Chcem sa ti ozvať (Matica 
slovenská, Martin 1993).

3. júl 1922 
✽	 Ján Gallo, Chyžné, okr. Rožňava  
(✝ 15. 12. 2008 Prešov) – učiteľ, historik 
pedagogiky. Stredoškolským i vysokoškol-
ským štúdiom sa pripravoval na učiteľskú 
dráhu. Pôsobil ako stredoškolský profesor 
v Revúcej, kde sa zaslúžil o zriadenie Pa-
mätnej izby 1. slovenského ev. a. v. gym-
názia, zozbieral historický materiál a na 
jeho základe spracoval ucelené dejiny 
tejto slovenskej školy matičného obdobia. 
Od roku 1972 pôsobil na Filozofickej fa-
kulte UPJŠ v Prešove, kde sa venoval pre-
dovšetkým dejinám pedagogiky a neskôr 
aj andragogike. Z týchto oblastí napísal 
viacero vynikajúcich prác a učebníc. 

5. júl 1632 
✽	 Izák Caban, Brodzany, okr. Partizánske 
(✝ 18. 3. 1707 Sibiu, Rumunsko) – učiteľ 
a filozof. Pôsobil na gymnáziu v Brezne, 
potom na mestskej škole a ev. a. v. lýceu 
v Prešove, kde sa venoval filozofii a me-
tafyzike a vypracoval sa na priekopníka 
atomizmu u nás. Po roku 1672 odišiel 
na zahraničné školy do Nemecka a Sed-
mohradska. (vm)

KALENDÁRIUM

Lodno omladlo 
Na 12. ročníku Rozprávačského Lodna (RL) zasiahli do súťaže po prvý raz žiaci 
základnej školy. Barbora Chovancová z kysuckej obce, ktorá organizuje celoštátnu 
súťažnú prehliadku rozprávačov, si odskúšala vystúpenie na javisku už dva pred-
chádzajúce ročníky pri slávnostnom otváraní RL. A podobne sebaisto a s rozprá-
vačským šarmom spustila tento rok „súťažný“ dievčenský príbeh o tom, ako svojmu 
spolužiakovi Vincovi hneď po skončení vyučovania jednoducho musela dať pusu. 
Pavel Bartík z Uňatína v Krupinskom okrese prišiel do Lodna so svojím otcom na 
podnet hlavnej aktivistky Vidieckeho parlamentu na Slovensku Márie Behanov-
skej. Javiskovú sebaistotu nabral v ich miestnom DivAdielku na stračej nôžke. Kulti-
vovaným jazykom, primeranou divadelnou gestikuláciou podal po svojom povesť 
so smiešnym vyústením o tom, ako sa Uňatínčania stali pľagovancami. 
Práve týmto slovesným žánrom Pavel Bartík naplno pripomenul, o čo sa v Lodne 
usilujeme od jubilejného desiateho ročníka: Aby sa súbežne popri dospelých, zväč-
ša starších rozprávačoch, stretávali aj mladí ľudia. Veľa si pri tom sľubujeme od 
odbornej spolupráce s organizátormi Šalianskeho Maťka.  Dušan MIKOLAJ 
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Peter Uchnár – ilustrácia ku knihe Peter Pan.
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Na dobrej ceste
Optimisticky pred-
pokladám, že mno-
hí učitelia základ-
ných a stredných 
škôl a zamestnanci 
regionálnych, me-
todických a po-

radenských inštitúcií rezortu zaevido-
vali existenciu projektu Vzdelávanie 
učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 
vzdelávacích programov. Projekt riadi 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
v spolupráci so Štátnym pedagogickým 
ústavom s podporou skupiny garantov. 
Jeho cieľom je celoplošné preškolenie 
a vzdelávanie pedagogických zamest-
nancov základných a stredných škôl 
a zamestnancov pracujúcich v oblasti 
vzdelávania v zmysle uplatnenia obsa-
hovej reformy školstva pri tvorbe škol-
ských vzdelávacích programov. Ako 
člen skupiny odborných garantov sa za-
mýšľam, aké prostriedky máme k dispo-
zícii, aby sme stanovené ciele naplnili. 
Skupina odborných garantov je tvorená 
erudovanými odborníkmi z vysokých 
škôl, našou úlohou je koncipovanie 
obsahu, o čom má byť toto vzdeláva-
nie, ako má byť organizované a aké 
podporné tlačené alebo elektronické 
materiály treba pripraviť. Našou úlohou 
je spolupracovať s najlepšími učiteľmi 
základných a stredných škôl a s ich 
pomocou vytvoriť systém spájajúci teo-
retické hľadiská s praktickou inovatív-
nou činnosťou učiteľov. Prvým krokom 
bude vybratie dobrých lektorov z radov 
učiteľov, ktorí budú preškolení a budú 
učiť ostatných učiteľov. Mali by to byť 
tí najlepší odborníci, majstri učiteľské-
ho remesla, ktorí sú schopní a ochotní 
participovať aj na vytváraní študijných 
materiálov.
Ďalším krokom smerujúcim k naplneniu 
cieľov projektu je spolupráca pri vytvá-
raní prílohy Učiteľských novín. V rámci 
koordinácie odbornej prílohy chceme 
pravidelne vyhodnocovať jej obsah 
a na základe týchto hodnotení pripraviť 
odporúčania na zmenu obsahovej nápl-
ne, alebo pomeru zastúpenia jednotli-
vých oblastí a spolupracovať na identifi-
kácii potenciálnych prispievateľov. 
Pripravujeme CD-ROM, s cieľom 
sprostredkovať všetky potrebné in-
formácie o priebehu školskej reformy, 
s odpoveďami na otázky o obsahovej 
prestavbe školstva ako aj cesty a spôso-
by riešenia návrhov na skvalitnenie prie-
behu transformačného procesu.
Vytvárame koncepciu obsahu pre mul-
timediálne DVD. Mal by sa dotýkať ak-
tuálnych problémov, trendov a stratégií 
v oblasti vzdelávania a prezentovať vý-
sledky výskumu a vývoja.
V týchto dňoch finišujú práce na prípra-
ve vzdelávacieho portálu ako priestoru 
pre sprostredkovanie informácií, trendov 
a podnetov skvalitňovania výchovno-
vzdelávacieho procesu a ďalšieho vzde-
lávania pedagogických zamestnancov, 
na výmenu skúseností a nápadov, infor-
mácií, dobrých praktík a skúseností.
Súčasťou projektu budú pracovné diel-
ne, kde je možné ukázať, ako sa dá 
prakticky realizovať tvorba školských 
vzdelávacích programov. 
V rámci projektu pripravujeme okrem 
prezenčnej formy aj dištančnú formu, 
aby sme zlepšili prístup pre čo najväčšiu 
skupinu učiteľov. 
Mám pocit, že sme na dobrej ceste 
a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami 
všetkými.

Roman HRMO

Učím v málotriedke, 
ale ide to

O tvorbe učebníc 
pre odborné školy
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Maturanti zo školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. Foto Ján SÚKUP

A takých majú dosť. Veď na cenu najlepšia 
maturitná práca bolo nominovaných spolu 
deväť študentov. Dvaja úplne najlepší, kto-
rých vyhodnotili predsedovia maturitných 
komisií, dostali nielen diplom, pamätnú 
publikáciu, ale aj finančnú odmenu. „Práve 
sme sa pokúsili zaviesť tradícu,“ zdôraznil 
riaditeľ školy. „O tom, že sa budú vyhod-
nocovať najlepšie maturitné práce, vedeli 
tak študenti ako aj naši pedagógovia, bolo 
to veľmi motivačné. Vďaka spolupráci so 
spoločnosťou Wurth sme mohli najlepším 
aj odovzdať finančnú odmenu. Vedeli teda 
všetci, že majú možnosť zabodovať.“
Na titul najlepšie práce nominovala aj 
Študentská rada školy, ale aj pedagógo-
via a predsedovia maturitných oddelení. 
Okrem toho chce škola práve týchto najlep-
ších spropagovať aj v odborných médiách. 
Podľa pedagógov už tradične maturanti 
tejto školy dosahujú lepšie výsledky v od-
borných predmetoch ako všeobecných. 

Tohtoročnú úroveň si pochvaľovali aj 
predsedovia maturitných komisií. Až 75 
percent z týchto mladých ľudí sa hlási 
na vysoké školy, časť z nich už v čase odo-

vzdávania maturitných vysvedčení mala 
v ruke doklad o prijatí. Stále však zostanú 
„šupkármi“, ako sa hovorí tejto škole a za-
radia sa tak do radu známych mien, ktoré 
absolvovali práve túto školu. Boli medzi 
nimi Juraj Jakubisko, otec aj syn Brunov-
skí, Cepkovci, Korkošovci... „Uvedomujú 
si príslušnosť k škole, vnímajú to ako vý-
nimočné postavenie a to je veľmi dobre,“ 
pokračoval riaditeľ školy Milan Pagáč. 
Škola umeleckého výtvaníctva J. Vydru 
má nielen dobré meno, ale aj veľký počet 
záujemcov o štúdium. Patrí k školám, kde 
sa hlási dvojnásobok žiakov oproti počtu, 
ktorý môžu prijať. Ale ako dodal riaditeľ, 
tiež cítia, že veľa dobrých a šikovných žia-
kov odchádza na osemročné gymnáziá. 
Rovnako však umelecké školy cítia menší 
počet žiakov tak z demografického hľa-
diska, ako aj plynúci z faktu, že sa počet 
škôl umeleckého zamerania zvýšil.  (čer)

Foto Ján SÚKUP

BRATISLAVA – Predseda Správnej rady ne-
investičného fondu EkoFond Jean Jacques 
Ciazynski vyhlásil výsledky prvého ročníka 
súťaže pre II. stupeň základných škôl o naj-
kreatívnejšiu hodinu na tému Zemný plyn 
a energie 3. tisícročia. Do súťaže sa prihlá-
silo 207 základných škôl zo všetkých re- 
giónov Slovenska. Hlavnú cenu – energe-
tický audit budovy školy – získali Základná 
škola Hliník nad Hronom, Základná škola 
Kremnica a Cirkevná spojená škola Snina.

EkoFond, ktorý zriadil Slovenský ply-
nárenský priemysel, a. s. (SPP), vyhlásil 
súťaž pre učiteľov a žiakov II. stupňa 
základných škôl ako súčasť dlhodobé-
ho projektu EkoFond pre školy. Jedno 
z kritérií pri posudzovaní kvality hodiny 
bolo aj interdisciplinárne prepojenie vy-
učovacích predmetov prostredníctvom 
zadanej témy. Školy zrealizovali celkovo  
134 kreatívnych hodín, pričom každá 
škola mala možnosť prihlásiť do súťaže 

dva projekty. Kvalitu posudzovali komisie 
zložené z odborníkov z oblasti energeti-
ky, pedagogiky a ekológie. Do finále sa 
dostalo 15 základných škôl s najpútavej-
šími príspevkami.
Popri finančných prostriedkoch na ná-
kup učebných pomôcok, EkoFond ocenil 
školy na prvých troch miestach vo forme 
finančného príspevku na zrealizovanie 
komplexného energetického auditu 
budovy školy. Viac informácií o progra-
moch fondu ako aj výsledkoch súťaže 
nájdete na www.ekofond.sk. 

(dč)

Stáž pre 
priemyslovákov 
Stredná priemyselná škola v Snine bola 
úspešná v podávaní projektu v rámci 
Programu celoživotného vzdelávania 
v podprograme Leonardo da Vinci 
na rok 2009. 
Projekt Prenos teórie do praxe je určený 
pre žiakov SPŠ v Snine v študijných od-
boroch strojárstvo, technika a prevádz-
ka dopravy, technické a informatické 
služby a elektrotechnika. Po podpísaní 
zmluvy začnú práce s realizáciou mo-
bilitných stáží – najskôr výber účastní-
kov podľa schválených kritérií, jazyko-
vá a kulturálna príprava a v priebehu 
mesiacov september a október 2009 
v dvoch turnusoch vycestuje 60 účast-
níkov a 4 sprevádzajúce osoby na mobi-
litnú stáž do podniku BaK Písek – Česká 
republika. 
Projekt bol schválený v plnej výške - po-
bytové náklady účastníkov, cestovné, 
poistenie a ďalšie náklady budú hra-
dené z prostriedkov Európskych spo-
ločenstiev. Účastníci stáže získajú prak-
tické zručnosti a skúsenosti a overia si 
v praxi to, čo nadobudli v teoretickom 
vzdelávaní. 

Alena ROMANOVÁ 

Pozor – súťaž Cena 
kvality v mobilitách 
Slovenská akademická asociácia pre 
medzinárodnú spoluprácu – Národ-
ná agentúra Programu celoživotného 
vzdelávania vyhlasuje súťaž Cena kvality 
v mobilitách Leonardo da Vinci 2009 pre 
mobilitné projekty Leonardo da Vinci 
v troch kategóriách: 

1. IVT – žiaci v počiatočnom odbornom 
vzdelávaní a príprave, 

2. PLM – ľudia na trhu práce, 
3. VETPRO – odborníci v odbornom 

vzdelávaní a príprave a kariérnom po-
radenstve. 

Uzávierka projektov prihlásených do sú-
ťaže je 15. septembra. Ďalšie informácie 
o súťaži, formulár prihlášky a kritériá kva-
lity sú zverejnené na www.saaic.sk/llp.

Druhé kolo projektov 
Leonardo da Vinci 
Slovenská akademická asociácia pre 
medzinárodnú spoluprácu - Národ-
ná agentúra Programu celoživotného 
vzdelávania vyhlasuje 2. kolo Výzvy 
na podanie Mobilitných projektov Leo- 
nardo da Vinci v roku 2009. Cieľové 
skupiny: žiaci v počiatočnej odbornej 
príprave, ľudia na trhu práce a odbor-
níci v odbornom vzdelávaní a príprave 
a kariérnom poradenstve.
Uzávierka podávania projektov je  
18. septembra. Projekty môžu podá- 
vať len organizácie, nie jednotlivci. 
Kontakt: SAAIC – Národná agentúra 
Programu celoživotného vzdelávania, 
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
Ďalšie informácie na www.saaic.sk.

Hodnotenie písomnej 
časti maturít

Zaujímavú tradíciu začali v Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave – 
Karlovej Vsi: verejné oceňovanie najlepších maturitných prác. Ako vysvetlil riaditeľ 
školy Milan Pagáč, ide vlastne o akéhosi školského „oskara“ pre najlepších.

Školský oskar 

EkoFond oceňoval

Jeden z najlepších žiakov školy, Rastislav 
Podhorský a jeho vysvedčenie so samými  
jednotkami.
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Učím v dedinke Abranovce, ktorá je 
vzdialená od okresného mesta Prešov asi 
11 kilometrov. Žije v nej 603 obyvateľov. 
V strede dediny je málotriedna škola, do 
ktorej chodí 37 žiakov, z toho sú iba pia-
ti žiaci inej ako rómskej národnosti. Ešte 
pred desiatimi rokmi to bolo takmer na-
opak. Túto zmenu spôsobila väčšia pô-
rodnosť rómskeho obyvateľstva, čo je fakt 
a nie je to iba špecifikum našej dediny. 
Na okolí teda ostali už iba čisto rómske 
málotriedne školy a ostatné deti za vzde-
laním dochádzajú do okresného mesta 
viac ako 22 kilometrov denne. Buď vlast-
ným dopravným prostriedkom, alebo au-
tobusovou dopravou. Denne tak deti za 
základným vzdelaním v autobusoch trávia 
aj hodinu cesty tam a hodinu späť. V zime 
aj dlhšie. Bez nároku na finančné vyrovna-
nie za dopravu, pretože škola v dedine sa 
nachádza. Príčina? 
Predstavte si reakciu žiaka, keď rómsky 
žiačik prvýkrát vstúpi do triedy a nedodr-
žuje ani tie najzákladnejšie  hygienické po-
treby, vyjadrovanie je vulgárne. Aké môžu 
byť reakcie nerómskych rodičov, keď 
namiesto toho, aby učiteľ učil, vyšetruje 
prestávkové konflikty rómskych žiakov? 
Aké sú potom postoje týchto rodičov, 
keď učiteľ namiesto toho, aby preberal 
učivo, zisťoval, prečo rómsky žiačik nemá 
gumu, pero a potrebné pomôcky do ško-
ly, ktoré mu boli rozdané pred pár dňami? 
Ako reaguje nerómsky žiak, keď učiteľ 
sa s rómskym žiakom v slovenskej škole 
nevie ani poriadne dorozumieť? Čiastoč-
ne pomáha rómsky asistent, ale slovenský 
učiteľ s učivom pokračuje ďalej, pretože 
má aj nerómske deti, ktoré sa alebo nudia, 
alebo robia iné aktivity, ktoré nesúvisia s 
predmetom. Možností je viacero. Ja osob-
ne sa venujem výuke pomocou rómskeho 
asistenta a zároveň dohliadnem, čo sa 
deje v ostatných častiach triedy. Inokedy 

ponechám prácu na rómskeho asistenta. 
Aby som nestratil nerómskych žiakov ich 
odchodom zo školy, čiastočne sa venu-
jem aj im. Tak poraď, Bože!!! Polovičatú 
cestu zatiaľ nik nenašiel. 
Dôsledok je taký, že nerómski žiaci opúš-
ťajú slovenské málotriedne školy a z čisto 
slovenských škôl sa stávajú školy rómske. 
Je to na škodu oboch. Aby Róm napre-

doval v škole, potrebuje nerómskeho 
žiaka, ktorý ho potiahne. A je v mnohých 
veciach preň vzorom. Jediným východis-
kom z tejto situácie pre rómskeho žiaka 
je povinná návšteva materskej školy. Či 
už od troch, štyroch, alebo piatich rokov 
tak, aby príchodom do prvej triedy róm-
sky žiak ovládal slovenčinu. Rómskych 
asistentov treba nasmerovať na materské 

školy, nie do škôl, tam už nie je priestor 
na najzákladnejšiu výuku, azda iba v  kraj-
nom prípade. 
Príchodom do školy by rómsky žiak po 
absolvovaní materskej školy nemal mať 
problém s hygienou a vedel by sa v škole 
aj orientovať. Nič zlé v tom nevidím. Mu-
síme stále čakať, čo nám povie Európa? 
Prečo by Slovensko so svojou rómskou 
populáciou a skúsenosťami, ktoré má, 
nemohlo byť pre Európu vzorom? O róm-
skej problematike sa toho už nauvažovalo 
a pohovorilo veľmi veľa. 
Už viac ako tridsať rokov učím toto etni-
kum. Nie je to vždy med lízať. Boli chvíle 
napätia, boli i chvíle radosti. Ten, kto učí 
Rómov, asi vie, o čom píšem, čo chcem 
naznačiť. 
Na rómskeho žiaka treba iné „finty“. Nie-
čo mi dalo štúdium, niečo prax. Keď po-
rovnávam rómskeho žiaka s nerómskym, 
musím povedať, že ten prvý má gény na 
hudbu a spev. Ale do génov treba neustá-
le „štuchať“, aby sa prebudili. Róm sa ne-
vie tak vyjadrovať ako my. Oni vedia tan-
covať, vedia prekrásne spievať. Prednosť 
tu má to, čo vedia. Róma netreba učiť 
spievať, ten to vie. Netreba ho učiť tech-
nike spievania. Majú to ináč v hrdle zade-
lené. Každé rómske dieťa má 10 percent 
dar od Pána Boha, zvyšok je na ňom, ako 
sa bude rozvíjať. Je potrebné ponechať v 
nich ich prirodzenosť. Oni majú svoju špe-
cifickú techniku spevu. Netreba ich učiť 
dýchať, lebo ich zablokujeme. Nechať v 
nich ich prirodzené prvky. Ich talent by 
sme mali podchytiť odmalička. Pomôcť 
im s talentom pomocou organizácií, ako 
sú napríklad Divé maky, Pro donum, ktoré 
podporujú rómske talenty už od prvých 
ročníkov základných škôl, či už v speve, 
športe, literatúre, ale aj v iných predme-
toch. Rómsky žiak nemá možnosť dostať 
sa k vrcholu. Česť svetlým výnimkám, ak 
áno, veľmi rýchlo hasnú vidinou rýchleho 
zbohatnutia. Zvláštny prístup treba aj k 
rómskym rodičom týchto talentovaných 
žiakov. Hviezdne maniere oteckov a ma-
mičiek už pochovali pár talentov. 
Uvedené príklady naznačujú, s akými 
problémami sa stretáva dnešný učiteľ. Nie-
kedy sú to veľmi ťažko riešiteľné situácie. 
V iných oblastiach za takúto ťažkú prácu, 
v takých podmienkach, ako sa pracuje s 
rómskymi deťmi, je aj zaplatené. Príklad: 
bankový úradník, advokát, manažér v roz-
ličných ekonomických sférach, má nepo-

rovnateľne vyšší plat ako učiteľ, ktorý tiež 
musí vynaložiť nesmierne úsilie, aby niečo 
dokázal. Dozvedáme sa, že je to preto, 
lebo musí predvídať a kalkulovať situáciu, 
kam má ekonomika správne smerovať. 
Prečo ekonomickí a finanční analytici ne-
predvídali aj situáciu v dnešnej finančnej a 
hospodárskej sfére, keď sa už toľko do nej 
investuje? Mohli nás varovať! 
Dennodenne sa zo stránok tlače a z 
televíznych obrazoviek dozvedáme o 
prehreškoch žiakov Rómov. Učiteľ len 
tŕpne, kedy sa na školskom dvore objavia 
televízne štáby, aby informovali verejnosť 
o delikte, ktorý otriasol dedinou alebo 
mestom. Pre rómskych žiakov potrebuje-
me vysokokvalifikovaných učiteľov, ktorí 
do podrobností poznajú psychiku Róma, 
so všetkými odtieňmi tejto duše, učite-
ľov, ktorí ich budú varovať pred vidinou 
rýchleho zbohatnutia, dôsledkov záško-
láctva, neučenia, predčasným sexuálnym 
prejavom. Zriadiť internátne školy pre 
vynimočných rómskych žiakov na báze 
prísnej dobrovoľnosti. 
Keď sa vie zaplatiť odborníkom analyti-
kom v ekonomickej sfére, musí sa nájsť 
minca aj pre učiteľa, ktorý pracuje v ne-
smierne ťažkých podmienkach, do kto-
rých by vysokopostavený odborník analy-
tik ani nevkročil. Rómska problematika sa 
už veľmi dlho preberá. 
Na Slovensku je približne 800 málotried-
nych škôl. O ich rentabilite a rozpočtoch sa 
už popísalo toho veľa. Prežívame finančno-
hospodársku krízu a bojím sa, aby si to v pr-
vom rade v školstve neodniesli málotriedne 
školy, či už tie s rómskymi, či nerómskymi 
žiakmi. Pevne verím, že to nebude neod-
borný zásah. V okolitých štátoch sa venuje 
dosť pozornosti malým vidieckym školám 
a dospelo sa k záveru, že menšie školy sú 
efektívnejšie a dosahujú lepšie výsledky z 
hľadiska miery absolvovania školy, je v nich 
lepšia disciplína a lepšie zapojenie rodičov 
do procesu výchovy a vzdelávania. Nebyť 
žiakov Rómov na škole, dávno by niektoré 
málotriedky neprežili.
Na záver uvediem jeden príklad. Plat učite-
ľa v Japonsku patrí medzi najvyššie. Je vyšší 
ako plat lekára, právnika či manažéra. Je 
tam veľmi ťažko dostať sa na pedagogické 
školy. Študujú v nich len najlepší z najlep-
ších. Zámer nemusím rozvádzať. Japonci, 
vojnou zničený štát, si to vedeli zariadiť. 

Juraj PLATKO
ZŠ Abranovce, 1.–4. roč.

Dlho očakávaná reforma nás predsa 
všetkých prekvapila. Prečo? V prvom 
rade preto, že ju bolo potrebné reali-
zovať už od septembra 2008. Prvé in-
formácie o nej sme sa dopočuli v máji, 
pričom podané informácie sa nám javili 
ako zamotané klbko nití, v ktorom bolo 
ťažké nájsť začiatok. Prvé naše stretnu-
tia vedenia školy (riaditeľa, zástupcu) 
s pedagogickými kolektívmi boli veľmi 
náročné, pretože učitelia ťažko chápali 
kontinuitu medzi Štátnym vzdelávacím 
programom a vlastným školským vzdelá-
vacím programom. Začať učiť niečo, čo 
bolo vo hviezdach, sa zdalo náročné až 
nemožné. Ale rozhodujúcim sa stal prá-
ve ten moment, že učitelia svoje zárodky 
nových predmetov v mysliach mali, len 
ich bolo potrebné presvedčiť a motivo-
vať pre tvorbu nového, doteraz neexistu-
júceho predmetu. 
Jednoznačne sme zvolili stratégiu pri-
niesť reformou niečo nové, zaujímavé, 
pútavé, aby v prvom rade žiak pocítil 
zmenu v škole. Dá sa zmena dosiahnuť, 
keď ja budem učiť to isté, čo predtým, 
čiže opäť popridávam voliteľné hodiny 
na posilnenie existujúcich vyučovacích 
predmetov? Pochopili sme, že to nie je 
tá správna cesta, na tej sme predsa boli 
doteraz. Ak chceme priniesť niečo nové, 

musíme začať od začiatku. A tak začala 
tvrdá práca na obsahu nových, pre našu 
školu reformných predmetov, ktorými 
sme začínajúcu reformu školstva pod-
porili. A tak sme vytvorili predmety: Po-
vedačky pre jazýčky, Dialóg s prírodou, 
Praktická regionálna geografia, Putujeme 
regiónom a Angličtina hrou. Ich hlavným 
cieľom je učiť žiakov pre praktický život, 
tvorivo riešiť problémy, naučiť sa komuni-
kovať o problémoch, vedieť vyjadriť svoj 
názor, pracovať s informáciami, spraco-
vávať ich.
Na škole „reformné zmeny“ postrehli 
i žiaci: „Tí prváci a piataci sa ale majú! Ško-
da, že my nie sme mladší!“ Jednoducho aj 
ostatní spolužiaci postrehli, že sa v škole 
deje niečo nové, istý stereotyp, na ktorý 
si zvykli aj žiaci, konečne vystriedal väč-
ší rozruch, ale kreatívny rozruch. Ten 
spočíva v blokovom vyučovaní, v prá-
ci tímov, v zmysluplnom využívaní IKT 
v rámci zavedených nových predmetov. 
Dá sa povedať, že na túto reformu sme 
sa pomaličky chystali istou modernizá-
ciou vyučovacieho procesu vopred, a to 
prostredníctvom interaktívnych tabúľ, 
dokupovaním výpočtovej techniky, di-
gitálnej techniky, nových učebných po-
môcok podľa požiadaviek učiteľov. Tým 
sme pripravili priestor pre aktívnu prácu 
žiakov. Podľa zamerania predmetov sme 
s deťmi v kontakte s prírodou, priamo 
v teréne, čo je najlepšia učebňa.

Povedačky pre jazýčky - vyučujúca H. Su-
meráková
Oblasť Jazyk a komunikácia sme v 1. roč- 
níku rozšírili o tento predmet. Žiaci pri-
chádzajú do 1. ročníka s vyjadrovaním 
poznačeným nesprávnou výslovnos-
ťou, zlou artikuláciou niektorých hlások 
a jednoslovnými odpoveďami. Pomocou 
dýchacích cvičení, rôznych rečňovaniek 
a kreatívnym opisom situácií na obráz-
kových materiáloch sa nám podarilo 
dosiahnuť čisté vyjadrovanie v súvislých 
vetách. Prostredníctvom metód expo-
zičného charakteru, dramatizácie a de-
monštrácie, hraním divadielok bábkami 
a maňuškami sa v deťoch odkryli talenty 
na stvárňovanie rozličných postáv. Roz-
voju fantázie a improvizácie boli nápo-
mocné najmä rozprávky. V porovnaní 
s prvákmi v minulom školskom roku sú 
títo žiaci odvážnejší vo vyjadrovaní, ply-
nule čítajú nielen zo šlabikárov, ale i z ča-
sopisov a vlastných kníh a o prečítanom 
radi rozprávajú. 
Praktická regionálna geografia - vyučujú-
ca V. Urbanová
Hodiny praktickej regionálnej geografie 
sú úplne odlišné od klasických vyučova-
cích hodín. Žiaci sa stávajú kartografmi, 
turistickými sprievodcami a meteorológ-
mi, získavajú množstvo praktických zruč-
ností, rozvíjajú komunikačné schopnosti 
a čo je najhlavnejšie, pracujú tímovo. 
Sledovať malých piatakov, ako tvorivo 

pristupujú k svojej práci, ako si poradia 
s prácou na PC, je pre mňa dôkazom 
toho, že sme nastúpili na ten správny 
vlak. Vyrábame si pexesá, ktoré slúžia 
ako učebná pomôcka, pripravujeme 
workshopy, kde sa z nich stanú turistic-
kí sprievodcovia naším regiónom a tiež 
sa z nich stanú meteorológovia, ktorí si 
vytvoria vlastnú meteorologickú stanicu. 
A toto všetko zvládajú hravo, pričom sa 
naučia množstvo informácií nenásilnou 
formou.
Dialóg s prírodou – vyučujúca V. Polia-
ková
Na tomto predmete sa piataci stáva-
jú ochrancami prírody, so zameraním 
na naše blízke okolie. Ide o vytvorenie 
blízkeho vzťahu k prírode v priamom 
kontakte s ňou. A tak sa v rámci tohto 
predmetu dostávajú na také miesta, kto-
ré doteraz nepoznali, ale v prvom rade 
s prírodou nadväzujú dialóg. Príroda sa 
pre nich stáva skutočnou učebňou, kde 
žiaci sledujú jej rozmanitosť, vzájomné 
vzťahy, ktoré sledujú z rôznych hľadísk. 
Súčasťou ich výbavy je fotoaparát, digitál-
na kamera, ktorými získavajú dokumen-
tačný materiál, ktorý ďalej spracovávajú. 
Vytvorením vlastných webových stránok 
sa učia komunikovať a získané informá-
cie sprostredkovať spolužiakom.
Angličtina hrou – vyučujúca F. Ferenczová
Je to predmet, ktorý má pritiahnuť žiakov 
k anglickému jazyku cez čítanie detskej 
anglickej literatúry a vytvorenie vlastnej 
knihy, cez spoznávanie a porovnávanie 
našich a anglických tradícií. Učia sa to 

prostredníctvom hrania rolí, situačných 
hier a vytvárania anglického prostredia, 
ktoré musia deti v prvom rade pochopiť.
Putujeme regiónom - vyučujúca V. Urba-
nová 
Žiaci sa zameriavajú na poznávanie 
regiónov Hont a Tekov z historického 
hľadiska. Ide o hlbšie spoznávanie ob-
lastí, v ktorých žijeme z pohľadu histórie, 
historického bohatstva. Zbieranie infor-
mácií, práca v teréne, práca s počítačmi, 
internetom, tvorba prezentácií a výtvar-
ných doplnkov. Overovanie je prostred-
níctvom žiakmi vytvorených cestovných 
kancelárií, ktorých sprievodcami sa stali 
až po výberovom konaní. Skutočne tak, 
ako to je v reálnom živote.
Školský vzdelávací program Škola je život 
a život je zmena sme sa rozhodli prezen-
tovať pred verejnosťou našou 1. školskou 
konferenciou k reforme školstva samot-
nými žiakmi. Pozvaní boli rodičia, pred-
stavitelia obce a školstva. Bolo to pre nás 
všetkých niečo nové, plné očakávania. 
Nové to bolo aj pre rodičov, pretože 
svoje deti v takejto pozícii a postavení 
ešte nevideli a nepoznali. A tak sme sa 
prenášali zo sveta rozprávok, do sveta 
prírody, do reálneho života, kde sa žiaci 
predstavili ako aktívni ochrancovia príro-
dy, sprievodcovia cestovných kancelárií 
či múzeí a dokonca sa konalo bilaterálne 
stretnutie, ktoré prebiehalo v dvoch jazy-
koch. To všetko prostredníctvom nových 
vyučovacích predmetov 1. a 5. ročníka. 

Viera POLIAKOVÁ, 
riaditeľka Základnej školy, Demandice 131

Učím v málotriedke
32 rómskych žiakov 

Reforma nás posúva dopredu

MÁLOTRIEDKA

SKÚSENOSŤ
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Hľadáme tajomstvá 
rieky Poprad

SPOLUPRÁCA S RODIČMI 

Hľadáme tajomstvá našej rieky - tak sa 
nazýva projekt zameraný na skúmanie 
životných podmienok v rieke Poprad 
a jej blízkom okolí. Skupina „biológov“ 

zo Súkromného bilingválneho gymnázia 
v Poprade sa pravidelne zúčastňuje na po-
zorovaní tejto rieky od marca tohto roku. 
Pri svojej práci pozorujú stav rieky, v do-
predu stanovených úsekoch, a to vo Svite, 
na dvoch úsekoch v Poprade, v Spišskej 
Sobote a v Poprade-Matejovciach, kde sa 

pozorovanie sústreďuje najmä do oblas-
ti pred a za Čistiarňou odpadových vôd 
(ČOV). Pri svojich pozorovaniach zazna-
menávajú obsah chemických zlúčenín na-
chádzajúcich sa v rieke a zároveň sa snažia 
výchylky zistené meraním na rôznych úse-
koch vysvetliť. Medzi najviac rizikové zlú-
čeniny v riekach sa všeobecne považujú 
fosforečnany, dusičnany, dusitany a amo-
niak, preto aj tento projekt je zameraný na 
zisťovanie obsahu týchto zlúčenín v rieke 
Poprad. Všetky parametre sú zapisované 
a pri ukončení projektu (november tohto 
roku), budú spracované do konkrétnej 
podoby. Bude to krátka brožúra, ktorá má 
mať informatívny charakter o celej práci, 
jej spôsobe, metódach, ktoré boli použité 
a čo je najdôležitejšie, bude obsahovať 
samotný výsledok z pozorovaní. Cieľom 
je túto brožúru rozposlať do ďalších škôl, 
aby úsilie a snaha vynaložená v tomto pro-
jekte neostala nepovšimnutá.
Celý projekt je realizovaný vďaka udele-
niu grantu z nadačného programu pre 
Vzdelanie a pre Nádej, ktorý poskytuje 
Všeobecná úverová banka. 
 Petra HALUŠKOVÁ

V našej MŠ je spolupráca s rodičmi veľ-
mi úspešná. Rodičia sú nápomocní pri 
edukačnej činnosti. zaujímajú sa o sprá-
vanie detí, požadujú metodický mate-
riál, rozmnožujú ho, prinášajú rôzne 
pomôcky, hračky. Dobrou spoluprácou 
s rodičmi sme zorganizovali aj výletnú 

plavbu po rieke Nitre, Váh a na Dunaji, 
ktorú nám sponzorsky uhradil majiteľ 
lode Pluto. Zážitkovým učením sme 
spestrili a spríjemnili pobyt deťom v MŠ 
Eotvosa 64 v Komárne. Rodičom za to 
patrí veľká vďaka.
 Ema JANČOVÁ 

Blíži sa koniec školského roka a všetky 
školy prehodnocujú prvý rok realizácie 
školského vzdelávacieho programu. 

My v ZŠ na Ul. 1. mája v Snine sme pre 
štvrtákov pripravili Deň otvorených dverí 
(alebo Čo sme sa naučili v 5. ročníku). 

Žiaci 5. A a 5. B počas celého dopolud-
nia štvrtákom ukázali, čo sa v piatom roč-
níku z jednotlivých predmetov naučili, na 
čo sa majú tešiť v budúcom roku i oni.
Na hodinách výtvarnej výchovy a in-
formatiky pripravili pozvánky a plagáty, 
v rámci mediálnej výchovy si pripravili 
sprievodné slovo. Slovenský jazyk a lite-
ratúru reprezentovali ukážky zo sloho-
vých prác, víťazná práca z regionálnej 
literárnej súťaže i dramatizácia rozpráv-
ky Ľ. Feldeka Snehulienka. V anglickom 
jazyku predviedli režim dňa, z učiva 
z občianskej náuky a dejepisu súťažili 
vo vedomostnom kvíze... Ďalší prezen-
tovali projekty z geografie a dejepisu, 
riešili tangramy a matematické hlavola-
my, chlapci zo športovej triedy ohúrili 
svojou ohybnosťou a športovou zosta-
vou...
Štvrtákom i piatakom sa takéto dopo-
ludnie páčilo, podľa kladných ohlasov 
medzi žiakmi i vyučujúcimi sa takto ur-
čite nestretli naposledy.

Jana KOSTOVČÁKOVÁ

Spôsobov, ako a kedy pomôcť, je veľa. 
My sme si vybrali deň, kedy sa na našej 
škole, Pieninská 27 v Banskej Bystrici, 
konal po šiestykrát tradičný Pieninský 
jarmok. Učitelia spolu so žiakmi pripra-
vili niekoľko akcií, ktoré pomôžu práve 
chorým.
Všetci vieme, že krv je tá vzácna tekutina, 
ktorá nám pomáha žiť. Nikdy jej však nie 
je dosť. Vek žiakom ZŠ nedovoľuje byť 
darcami, preto sme poprosili rodičov, uči-
teľov a všetkých dobrých ľudí na našom 
sídlisku, aby prišli do školy a krv darovali. 
Sme radi, že sa  odvážili prísť aj niekoľkí 
prvodarcovia, odvahu našlo vedenie ško-
ly,  učiteľky, ba aj rodičia. Videli sme, ako 
všetci od nás odchádzali s dobrým poci-
tom, že možno práve tá ich kvapka krvi 
pomôže zachrániť niekomu život.
Poobede sa v ZŠ Pieninská začalo zjar-
močnievať. Žiaci spolu s učiteľmi rozložili 
pred budovou školy svoje stánky, pripra-
vili aparatúru na vystúpenie našich žiakov 
a prví jarmočníci mohli prísť. Každá trie-
da vo svojom stánku ponúkala svojpo-
mocne zhotovené výrobky. Medzi nimi 

ste okrem rôznej keramiky mohli nájsť 
aj batikované tričká, magnetky, bižutériu 
a mlsné jazýčky si pochutnali na vlastno-
ručne upečených pagáčikoch. Pomedzi 
to ste si mohli vypočuť a pozrieť vystú-
penia žiakov našej školy. Peniaze získané 
predajom výrobkov pomáhajú pri organi-
zovaní koncoročných výletov.
Neposlednou udalosťou tohto dňa, ktorá 
bola v našej škole nová, bol predaj našich 
výrobkov, hračiek a kníh, s ktorými sa žia-
ci dokázali rozlúčiť v „stánku pomoci“. 
Výťažok z predaja poputuje pre detských 
onkologických pacientov v Detskej fa-
kultnej nemocnici v Banskej Bystrici spo-
lu so želaním skorého uzdravenia. V zbie-
raní peňazí pre onkologických pacientov 
budú naši žiaci pokračovať aj pri ďalších 
akciách.
Na sklonku dňa sme sa všetci lúčili s po-
citom dobra, súdržnosti a radosti. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí pomohli tento deň 
zorganizovať a v neposlednom rade 
všetkým, ktorí prispeli svojou kvapkou 
krvi či finančným príspevkom na dobrú 
vec. Veríme, že sa budúci rok na Pienin-
skom jarmoku stretneme opäť.

Miroslava KNOTHOVÁ, 
ZŠ Pieninská, Banská Bystrica

Každoročne na konci školského roka do-
stanú naši deviataci na hodine prírodopi-
su zvláštnu úlohu – vytvoriť učebnú po-
môcku pre svojich spolužiakov ôsmakov, 
aby títo presne o rok lepšie pochopili uči-
vo z ekológie. Najprv si musia vyhľadať 
informácie na internete k zadanej proble-
matike a túto graficky znázorniť a vysvet-
liť plagátom.  Fantázii sa medze nekladú 
a témy sú každoročne iné, napríklad mi-
nulý rok to boli Národné parky Slovenska 
a tento rok Globálne problémy biosféry. 
Najlepšie práce sú súčasťou environmen-
tálnej výstavky, organizovanej každý rok 
k Svetovému dňu životného prostredia. 

Božena KOŽLEJOVÁ, 
koordinátorka EV výchovy na ZŠ 

Na krásnom 
modrom Dunaji

Deň otvorených dverí

Z kvapiek veľké more!

Ako upevniť vedomosti

POPRAD

ŠKOLSKÝ JARMOK 

ZŠ KRAČÚNOVCE

BUDÚCIM PIATAKOM

V súčasnej dobe, keď rodičia majú na vý-
chovu svojich detí čoraz menej času, sa 
stáva práca učiteľa zo dňa na deň ťažšou. 
Do školy prichádza dieťa počítačovej ge-
nerácie so slúchadlami na ušiach, ktoré 
len v ojedinelom prípade baží po vedo-
mostiach. Je presýtené neraz prílišnou 
starostlivosťou, zasiahnuté konzumným 
spôsobom života. Väčšinou je naučené 
brať - slová má dať a dal sú pre neho zby-
točné, smiešne. 
Často sa v mysli vraciam k starej filmovej 
klasike, k filmu Pánovi učiteľovi z lásky, 
ktorý na nás pred desaťročím pôsobil ako 
sci-fi. Dnes ten film na Slovensku denne 
žijeme. Je ťažké žiaka zaujať, vštepiť mu 
do hlavy  vedomosti, často i proti jeho 
vôli, vyvinúť s ním činnosť, na ktorej by 
ochotne spolupracoval, a ktorá by ho aj 
zaujala. Učiteľ je ako baník, čo z hlbín do-
luje malú omrvinku zlata v nadľudskom 
úsilí. No keď takéto úsilie vyvinie, dostaví 
sa výsledok, nad ktorým dojato žasne. Má 
dobrý pocit, že energia, ktorú do aktivít 

so žiakmi dal, nebola márna. Samotný 
žiak je prekvapený, čo dokázal, čo v ňom 
je. A rodič je spokojný, lebo vidí, že má 
šikovné dieťa. Za všetkým však stojí druhý 
rodič - učiteľ.
My, učitelia ZŠ, Trieda SNP 20, Banská 
Bystrica sme pochopili, že škola nie je len 
o učení, a že ak chceme dnešným žiakom 
niečo do života odovzdať, musíme praco-
vať inak. Zamerali sme sa na všestranný 
rozvoj osobnosti žiaka a jeho prípravu na 
praktický život podľa motivačného hesla 
SOFI (S - som komunikatívny, samostatný, 
tvorivý a zodpovedný žiak, O - ovládam 
cudzie jazyky - nestratím sa v Európe a ani 
vo svete, F - formujem a chránim životné 
prostredie, uprednostňujem zdravý ži-
votný štýl, I - informatika je môj kamarát, 
viem aktívne pracovať s PC a internetom). 
Snažíme sa v každom hľadať to dobré, čo 
je v ňom neraz veľmi hlboko ukryté. Cez 
aktivity, ktoré ho zaujímajú, vštepiť do 
jeho mysle i to, čo tam musí byť z hľadiska 
učebných osnov.

O tom, že naša škola nie je len o učení, 
hovoria aktivity, ktoré sme počas celého 
roka i v posledných mesiacoch usku-
točnili. Množstvo vedomostných súťaží 
a predmetových olympiád, realizácia 
rôznorodých projektov a ich prezentácia, 
veľa charitatívnych akcií, športovo-pohy-
bových podujatí, akcií na úprave vnútor-
ného prostredia školy jeho areálu, bohatá 
činnosť záujmových útvarov, tvorba kul-
túrnych programov a ich prezentácia na 
verejnosti a  aktivity zamerané na rozvoj 
ENV postojov, cítenia a myslenia. A na zá-
ver školského roka vyvrcholenie (tak ako 
každý rok) - slávnostná školská akadémia, 
v ktorej sa prezentujú žiaci našej školy.

Kabinet SJL - ZŠ, 
Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Škola pre život
MOTIVAČNÉ HESLO
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Celkom sa EČ MS a PFIČ MS zúčastnilo 
60 164 maturantov, z toho bolo 692 žiakov 
so zdravotným znevýhodnením. Vo vybra-
ných 20 školách sa realizovalo testovanie 
on-line formou z predmetov matematika na 
vzorke 392 žiakov a anglický jazyk, úroveň 
B1 na vzorke 399 žiakov. Odborne, meto-
dicky a organizačne EČ a PFIČ MS zabez-
pečuje Národný ústav certifikovaných me-
raní vzdelávania, ktorý bol Ministerstvom 
školstva SR zriadený 1. septembra 2008 
ako súčasť reformy vzdelávania, ktorú na-
štartoval nový školský zákon. 

Zmeny 
v maturitnej skúške
Niektoré zmeny, ktoré tento zákon prinie-
sol, sa dotkli aj maturitnej skúšky. Medzi 
tie najdôležitejšie patrilo zrušenie úrovní 
vo všetkých predmetoch maturitnej skúš-
ky okrem cudzích jazykov, pričom v cu-
dzích jazykoch sa zaviedli dve úrovne B1 
a B2 v súlade so záväzným dokumentom 
Rady Európy - Spoločným Európskym 
referenčným rámcom pre cudzie jazyky. 
Opätovne sa zrušila možnosť zverejňova-
nia maturitných zadaní pre ústnu formu 
internej časti maturitnej skúšky. V zmysle 
platnej legislatívy žiakom, ktorí získali ja-
zykový certifikát vybranej inštitúcie, bola 
uznaná náhrada maturitnej skúšky.
Predmety, v ktorých žiaci konali EČ MS:
■	 vyučovacie jazyky (slovenský jazyk a lite-

ratúra - SJL, maďarský jazyk a literatúra - 
MJL, ukrajinský jazyk a literatúra – UJL),

■	 slovenský jazyk a slovenská literatúra 
- SJSL (pre žiakov na školách s vyučo-
vacím jazykom maďarským),

■	 cudzie jazyky v dvoch úrovniach B1 
a B2 (anglický - AJ, nemecký – NJ, 
ruský – RJ, francúzsky - FJ, španielsky 
- SJ, taliansky - TJ jazyk),

■	 matematika.

Ciele maturitnej 
skúšky
Cieľom externej časti maturitnej 
skúšky je objektívne ohodnotiť nado-
budnuté vedomosti žiakov na výstupe 
z vyššieho sekundárneho vzdelávania. 
Zároveň aj objektívne hodnotí nimi 
si osvojené zručnosti, ako sú napr. 
schopnosť čítať a počúvať s porozu-
mením, schopnosť prezentovať vlast-
ný písomný prejav v materinskom i cu-
dzom jazyku, matematické myslenie, 
či prvky matematickej gramotnosti.
Externá časť maturitnej skúšky po-
skytuje školám a žiakom objektívnu 
informáciu o kvalite ich vzdelávania 
a ich umiestnení v celonárodnom 
porovnaní (percentuálna úspešnosť 
a percentil). Prispieva tak ku skvalit-
neniu vzdelávacieho procesu s dôra-
zom na rozvíjanie vyšších poznáva-
cích funkcií a kompetencií.

V nasledujúcom prehľade prinášame zá-
kladné štatistiky realizovaného testovania 
a výsledky testov z jednotlivých predme-
tov riadneho termínu EČ MS.

Počet maturantov 
z jednotlivých 
predmetov a úrovní
Zo slovenského jazyka a literatúry matu-
rovalo spolu 57 638 žiakov. Najviac žia-
kov maturovalo v Prešovskom, Žilinskom 
a Košickom kraji. Z grafu č. 1 vyplýva, 
že 4 percentá žiakov externe maturovali 
z maďarského jazyka, resp. zo slovenské-
ho jazyka a slovenskej literatúry. Z toho 
40 percent žiakov je z Nitrianskeho kra-
ja, zvyšok tvoria žiaci Trnavského (33), 
Košického (14), Banskobystrického (9) 
a Bratislavského (4 percentá) kraja. EČ 
MS z ukrajinského jazyka prebehla na  
1 škole v Prešovskom kraji. 
Maturitnú skúšku z matematiky si zvoli-
lo 9 250 žiakov, t. j. 15 percent všetkých 
maturantov, čo je porovnateľný záujem 
ako v minulom roku. Najväčšie zastúpe-
nie maturantov z matematiky bolo v Ži-
linskom (19), Bratislavskom (18) a Ban-
skobystrickom (16 percent) kraji. 
Z cudzích jazykov si žiaci najčastejšie vo-
lili anglický jazyk v obidvoch úrovniach. 
Pre porovnanie, testy z AJ (spolu obe 
úrovne) si zvolilo 39 678 žiakov, čo pred-
stavuje 65 percent z celkového počtu 
maturantov, z NJ (obe úrovne) si zvolilo 
17 452 žiakov (t. j. 29 percent). Ako tretí 

v poradí si volili žiaci ruský jazyk (3 per-
centá). U anglického a ruského jazyka to 
znamená mierny nárast oproti minulému 
roku, u ostatných cudzích jazykov došlo 
k miernemu poklesu počtu maturantov. 
Najväčšie zastúpenie maturantov z ang-
lického jazyka bolo v Košickom kraji (72 
percent všetkých maturantov v kraji). V Tr-
navskom kraji sme zaznamenali najväčšie 
zastúpenie žiakov maturujúcich z nemec-
kého jazyka (37 percent všetkých matu-
rantov v kraji). Maturanti z ruského jazyka 
sa objavujú najviac v Košickom a Prešov-
skom kraji, čo spolu tvorí viac ako 51 
percent všetkých maturantov z ruského 
jazyka v rámci Slovenskej republiky.
Z hľadiska preferovania úrovne obťažnos-
ti v jednotlivých cudzích jazykoch si žiaci 
vyberali prevažne úroveň B1, čo im v pre-
chodnom období umožňuje vyhláška  
č. 318/2008 Z. z. V Bratislavskom kraji 
až 26 percent maturantov z anglického 
jazyka maturovalo na úrovni B2 a trend 
väčšieho záujmu o maturitu na úrovni B2 
pozorujeme v Bratislavskom kraji aj u ne-
meckého a francúzskeho jazyka. 

Úspešnosť v testoch
Priemerné úspešnosti v jednotlivých tes-
toch sa pohybovali v rozmedzí od  41 do 
73 percent (pozri graf č. 2). V skutoč-
nosti však má zmysel interpretovať iba 
výsledky v testoch, kde boli testované 
štatisticky významné počty žiakov. Vte-
dy tento interval bude od 44 (NJB1) do  
67 percent (NJB2). Tento interval sa ne-
vymyká našim očakávaniam vzhľadom 

na to, že testy boli pripravované ako NR 
testy (norm referenced, porovnávacie/
rozlišujúce testy), kde za ideálnu prie-
mernú úspešnosť považujeme úspeš-
nosť v rozmedzí 50-60 percent. V tomto 
kontexte úspešnosť v testoch SJL, AJB2 
a NJB2 možno hodnotiť ako úspešnosť 
nad očakávania. 
Kým v minulom školskom roku si žiaci 
študijných odborov SOU mohli vybrať 
úroveň C z cudzích jazykov, v tomto škol-
skom roku takúto možnosť nemali, preto 
väčšina maturovala z úrovne B1, ktorá 
svojou náročnosťou (podľa Európskeho 
referenčného rámca) mnohých žiakov 
zaskočila, keďže úroveň vzdelávania 
v cudzích jazykoch na odborných ško-
lách nepostačuje na to, aby ich absolven-
ti zvládli takúto jazykovú skúšku podľa 
očakávaní. Vysoký podiel žiakov z týchto 
typov škôl v súbore testovaných v úrov-
ni B1 spôsobil, že priemerná úspešnosť 
v tejto úrovni vo všetkých cudzích jazy-
koch bola nižšia ako úspešnosť v úrovni 
B v predchádzajúcom školskom roku. 
V úrovni B2 konštatujeme porovnateľné 
výsledky ako v úrovni A v predchádzajú-
cich školských rokoch. Tento fakt súvisí 
s tým, že v danej úrovni maturujú jazy-
kovo najzdatnejší žiaci, a tým sa udržuje 
jej konštantná priemerná úspešnosť na 
vysokých hodnotách. Úspešnosti žiakov 
z matematiky a vyučovacích jazykov 
v porovnaní s minulými rokmi nie je ko-
rektné porovnávať z dôvodu zrušenia 
dvoch úrovní v týchto predmetoch.
Z pohľadu krajov v SJL mali najväčšiu 
úspešnosť žiaci Bratislavského kraja. Po-
dobne boli najúspešnejší žiaci Bratislav-
ského kraja aj v SJSL, MJL a AJ v oboch 
úrovniach. V NJ na oboch úrovniach boli 
najúspešnejší žiaci Prešovského kraja. Žia-
ci Trnavského kraja dosiahli najlepšie vý-
sledky z matematiky (pozri graf č. 3 a 4). 
Prehľadné porovnanie úspešnosti me-
dzi maturantmi štvor- a osemročných 
gymnázií a ostatných stredných škôl je 
znázornené v grafe č. 5. Vo všetkých 
predmetoch EČ MS sa potvrdzujú vý-
znamné rozdiely medzi úspešnosťou 
žiakov gymnázií a ostatných stredných 
škôl. V predmetoch vyučovacie jazyky 
a matematika sú výsledky žiakov, ktorí 
navštevujú 8-ročné a 4-ročné gymnáziá 
porovnateľné. Rozdiely sa ukazujú len 
v cudzích jazykoch, a to v anglickom 
jazyku v oboch úrovniach. V anglickom 
jazyku, úroveň B1 sú výrazne lepší žia-
ci 8-ročných gymnázií v porovnaní so 
4-ročnými gymnáziami v Bratislavskom 
a Košickom kraji. Rozdiely nie sú medzi 
gymnáziami v Nitrianskom, Banskobys-
trickom a Žilinskom kraji. V anglickom 
jazyku, úroveň B2 sú výrazne lepší žia-
ci 8-ročných gymnázií v porovnaní so 
4-ročnými gymnáziami v Trenčianskom, 
Košickom a Bratislavskom kraji. Rozdiely 
medzi týmito dvoma typmi gymnázií nie 
sú v Nitrianskom kraji.

Vyučovacie jazyky
V školskom roku 2008/2009 sa po dru-
hýkrát uskutočnila riadna maturitná skúš-
ka z vyučovacích jazykov. Charakteristika 
testov zo všetkých vyučovacích jazykov 
bola rovnaká. Maturitné testy obsahovali 
64 položiek, z toho bolo 40 úloh s výbe-
rom odpovede a 24 úloh s krátkou od-
poveďou. V roku 2009 sa zrušili úrovne 
a všetci žiaci maturovali na rovnakej, zá-
kladnej úrovni.

Slovenský jazyk 
a literatúra
V slovenskom jazyku a literatúre sa 
potvrdili rozdiely vo výkonoch žiakov  
gymnázií a ostatných stredných škôl 
v prospech gymnázií. Rozdiely v úspeš-
nosti sú významné len medzi súkrom-
nými a cirkevnými školami v prospech 
cirkevných škôl. Rozdiely medzi štátny-
mi a súkromnými, štátnymi a cirkevnými 
školami sú štatisticky nevýznamné. 
Úspešnosti medzi krajmi sú porovnateľ-
né, rozdiely sú z hľadiska vecnej signifi-
kancie zanedbateľné. Ukazujú sa však 
mierne významné rozdiely v úspešnosti 
v prospech dievčat. Výsledky žiakov, 
ktorí navštevujú štvorročné a osemroč-
né gymnáziá, sú porovnateľné. Nepo-
tvrdili sa významné rozdiely v prospech 
osemročných gymnázií. 
Môžeme konštatovať, že žiaci dosahujú 
v testoch uspokojivé výsledky. Vysokú 
úspešnosť dosahujú v úlohách viažucich 
sa na čítanie s porozumením. Úspešnej-
šie zvládajú porozumenie umelecké-
ho textu, väčší problém im robí práca 
s vecným, publicistickým a odborným 
textom. V jazyku zvládajú dobre úlohy 
orientované na lexikológiu, morfológiu 
a syntax, menej úspešní sú v úlohách 
z oblasti štylistiky. Pravopis ovládajú žia-
ci priemerne. 
V literatúre sa dobre orientujú v jednot-
livých literárnych obdobiach, smeroch, 
žánroch, poznajú ich predstaviteľov 
a diela, veršové schémy, rozoznávajú 
hlavné činitele literárneho diela. Nižšiu 
úspešnosť preukazujú v oblasti teórie 
literatúry, v riešení úloh, v ktorých majú 
preukázať svoj postoj k známemu (pre-
čítanému) dielu. Žiaci majú problém 
identifikovať umelecké prostriedky a ne-
poznajú diela z cieľových požiadaviek. 

Maďarský jazyk 
a literatúra
V maďarskom jazyku a literatúre sú 
najvýznamnejšie rozdiely v úspešnos-
tiach medzi Bratislavským a Bansko-
bystrickým krajom. Ukazujú sa mierne 
významné rozdiely v úspešnosti v pros-
pech dievčat.
Výsledky žiakov, ktorí navštevujú štvor- 
a osemročné gymnáziá, sú porovnateľ-
né. Nepotvrdzujú sa významné rozdiely 
v prospech osemročných gymnázií. 
Žiaci dosahujú v oblasti čítania s porozu-
mením najvyššiu úspešnosť v úlohách za-
meraných na určenie tvrdení, ktoré pria-
mo vyplývajú z textu ukážky, na orientáciu 
v texte, na interpretáciu básnikovej výpo-
vede, porozumenie slov v konkrétnom 
kontexte a porozumenie frazeologických 
zvratov. Nízku úspešnosť dosahujú v úlo-
hách vyžadujúcich si náročnejšiu analýzu 
a interpretáciu textu. 
V jazyku sa žiaci dobre orientujú v prob-
lematike lexikológie (spisovná vrstva 
slovnej zásoby, určenie významu pod-
statných mien domáceho a cudzieho 
pôvodu, homonymá, využitie súčasnej 
slovnej zásoby, jazyková kultúra) či zá-
kladných javov v oblasti syntaxe a štylis-
tiky. Nižšiu úspešnosť vidíme v úlohách 
zameraných na určenie štýlu ukážky, 
nahrádzaní slov a frazém synonymný-
mi výrazmi, určenie významu slovných 
druhov. 
V  literatúre sa žiaci orientujú dobre.  

Vyhodnotenie externej časti 
maturitnej skúšky v školskom 

roku 2008/2009
V dňoch 17. až 20. marca sa na 755 stredných školách v Slovenskej republike uskutočnil 
riadny termín externej časti (EČ MS) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
(PFIČ MS). Žiaci, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli na riadnom termíne zúčastniť, matu-
rovali v náhradnom termíne v dňoch 28. apríla až 4. mája. 

Takto prebiehali on-line maturity.  Ilustračné foto Ján SÚKUP
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Ukrajinský jazyk 
a literatúra
Na gymnáziu s vyučovacím jazykom 
ukrajinským maturuje každý rok len jed-
na trieda, preto na výsledky má veľký 
vplyv práve zloženie triedy, jej celková 
charakteristika. Vzhľadom na malú vzor-
ku položkovú analýzu testu nerobíme, 
ale zo štatistických ukazovateľov možno 
konštatovať, že aj v ukrajinskom jazyku 
majú žiaci v jednotlivých oblastiach po-
rovnateľné vedomosti ako v slovenskom 
jazyku. 

Slovenský jazyk 
a slovenská literatúra
V slovenskom jazyku a slovenskej litera-
túre sa potvrdili rozdiely vo výkonoch 
žiakov  gymnázií a ostatných stredných 
škôl v prospech gymnázií.
Rozdiely v úspešnosti sú významné len 
medzi súkromnými a cirkevnými školami 
v prospech cirkevných škôl. Najvýznam-
nejšie rozdiely v úspešnostiach sú medzi 
Bratislavským a Banskobystrickým kra-
jom. Ukazujú sa mierne významné roz-
diely v úspešnosti v prospech dievčat.
V oblasti čítanie s porozumením sú žiaci 
najúspešnejší v úlohách zameraných na 
určenie tvrdení, ktoré priamo vyplývajú 
z textu ukážky, interpretáciu básnikovej 
výpovede, porozumenie slov v konkrét-
nom kontexte. Ťažkosti im robí náročnej-
šia analýza a interpretácia textu.
Vo všetkých jazykovedných disciplínach 
(fonetika, ortografia, morfológia, lexiko-
lógia, syntax, štylistika) žiaci preukazujú 
priemernú úspešnosť. Väčšie ťažkosti 
majú so štylistickým využitím slovnej zá-
soby a so synonymami, s viacslovnými 
pomenovaniami a ustálenými slovnými 
spojeniami. Problém im robí určovanie 
vetných členov, skladov a druhov viet, 
rovnako ako aj jazykové štýly, slohové 
postupy a útvary. 
V literatúre žiaci dosiahli priemernú 
úspešnosť, nedostatky vyplývajú najmä 
z nedostatočného osvojenia odbornej 
terminológie. 

Cudzie jazyky
V  školskom roku 2008/2009 sa z cu-
dzích jazykov maturovalo na dvoch úrov-
niach – B1, B2, ktoré obsahom i názvom 
zodpovedajú príslušným kompetenč-
ným úrovniam Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre cudzie jazy-
ky. V tomto školskom roku prebehlo tes-
tovanie z anglického jazyka na úrovni B1 
tiež on-line formou. 
Testy oboch úrovní pozostávali z troch 
častí: 
■	 Počúvanie s porozumením;  
■	 Gramatika a lexika; 
■	 Čítanie s porozumením. 
Odlišovali sa stupňom obsahovej nároč-
nosti a počtom jednotlivých položiek 
v testoch (úroveň B1 60 úloh, úroveň B2 
80 úloh).

Anglický jazyk
V anglickom jazyku sa potvrdili rozdiely 
vo výkonoch žiakov  gymnázií a ostat-
ných stredných škôl v prospech gymná-
zií. Z pohľadu zriaďovateľa sa v úrovni B2 
nepreukázali významné rozdiely, v úrovni 
B1 štatisticky významne boli úspešnejšie 
cirkevné školy.   
Najslabšie výsledky spomedzi jednot-
livých krajov dosiahol Banskobystrický 
kraj. V AJB2 sa preukázali signifikantné 
rozdiely v priemerných úspešnostiach 
medzi Banskobystrickým krajom v po-
rovnaní so všetkými ostatnými krajmi, 
v AJB1 signifikante nižšie výsledky dosia-
hol Banskobystrický kraj iba v porovnaní 
s Bratislavským krajom.
V AJ na úrovni B2 sú úspešnejší chlap-
ci. Vo výkonoch na úrovni B1 nie sú 
významné rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami.
V anglickom jazyku na úrovni B1 a B2 
sa ukázali rozdiely vo výsledkoch medzi 
žiakmi štvor- a osemročných gymnázií. 

Mierne lepšie výsledky dosahujú žiaci 
osemročných gymnázií. 

Nemecký jazyk
V nemeckom jazyku sa potvrdili rozdiely 
vo výkonoch žiakov  gymnázií a ostatných 
stredných škôl iba v úrovni B1. V NJB2 sa 
preukázali signifikantné rozdiely medzi 
súkromnými a cirkevnými školami.   
Najúspešnejší sú žiaci Prešovského kraja 
a najslabší žiaci Banskobystrického kraja. 
V nemeckom jazyku na úrovni B1 sú vý-
sledky chlapcov a dievčat porovnateľné. 
Na úrovni B2 sú významne vyššie výsled-
ky chlapcov ako dievčat. 
Úspešnosť žiakov v jednotlivých zruč-
nostiach a jednotlivých cudzích jazykoch 
je rôzna, avšak konštatujeme neustále 
sa zlepšovanie ich zručnosti počúvať 
s porozumením. Žiaci rozumejú základ-
ným informáciám, vedia identifikovať 
kľúčové slová a vzťahy, orientovať sa 
v špecifických informáciách a formulo-
vať písomne svoje zistenia. Vyskytujú 
sa však problémy so slovnou zásobou, 
ktorá je potrebná na „dešifrovanie“ jazy-
kových štruktúr tvoriacich podklad pre 
porozumenie textov z rôznych oblastí, 
vychádzajúcich z cieľových tematických 
okruhov.
V gramatike môžeme konštatovať iba 
mierne zlepšenie, neustále nachádzame 
gramatické javy, ktoré sú štandardne 
žiakmi uspokojivo ovládané a tie, ktoré 
nie sú. 
Vo viacerých cudzích jazykoch musíme 
naďalej konštatovať, že najslabšou zruč-
nosťou je čítanie s porozumením. Žiaci 
sú schopní porozumieť základným infor-
máciám, nedokážu ich už však použiť 
v konkrétnych súvislostiach. Horšie rozli-
šujú v písanom texte rôzneho zamerania 
ponúkané informácie podľa dôležitosti či 
miery špecifickosti. 

Matematika
Test EČ MS z matematiky obsahoval  
20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh 
s výberom odpovede. Zahŕňal všetky 
tematické okruhy a úrovne kognitívnej 
náročnosti myšlienkových operácií po-
trebných na vyriešenie úlohy. Súčasne sú 
do testov zahrnuté aj úlohy na matema-
tickú gramotnosť. V tomto školskom roku 
prebehlo testovanie z matematiky tiež aj 
on-line formou. 
V matematike sa potvrdili rozdiely vo 
výkonoch žiakov  gymnázií a ostatných 
stredných škôl v prospech gymnazistov. 
Rozdiely v úspešnosti sú významné len 
medzi súkromnými a cirkevnými školami. 
Rozdiely medzi štátnymi a súkromnými, 
štátnymi a cirkevnými školami sa nepo-
tvrdzujú. V matematike sú najúspešnejší 
žiaci Trnavského a Bratislavského kraja. 
Najslabší je Banskobystrický kraj. Medzi 
výkonom chlapcov a dievčat sme nezistili 
signifikantný rozdiel.  
Nepotvrdil sa rozdiel v úspešnosti medzi 
žiakmi píšucimi testy on-line formou a žiak-
mi, ktorí ich riešili v papierovej podobe.  
Žiaci dosiahli primeranú očakávanú 
úspešnosť v úlohách typických pre učeb-
nice matematiky a úlohách nevyžadujú-
cich matematizáciu zadania. Najnižšiu 
úspešnosť dosahujú žiaci v úlohách z geo- 
metrie a v úlohách vyžadujúcich správne 
pochopenie textu zadania. 

Na záver
Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania realizuje podrobnejší rozbor 
prezentovaných výsledkov, zisťuje medzi-
ročné trendy a odborné tímy vyhodno-
cujú výsledky položkovej analýzy testov 
z jednotlivých predmetov. Na základe 
záverov z týchto analýz bude NÚCEM 
prezentovať odporúčania pre vyučova-
nie jednotlivých predmetov, pre učiteľov 
a tvorcov pedagogických a metodických 
dokumentov.

Ivana PICHANIČOVÁ, 
Katarína BRESTOVSKÁ

Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania
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Vlaňajší rok sa nezmazateľne zapísal do 
histórie slovenského olympijského hnu-
tia úvodným ročníkom Olympijských 
festivalov detí a mládeže Slovenska 
(OFDMS). Spoločne ich vyhlásili Minis-
terstvo školstva SR, Slovenský olympijský 
výbor, Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS), Slovenská asociácia športu na 
školách (SAŠŠ) a slovenské samospráv-
ne kraje. Záštitu nad týmto významným 
projektom prevzal prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič a jeho patrón-
mi boli minister školstva SR Ján Mikolaj, 
prezident SOV František Chmelár, pred-
seda ZMOS Michal Sýkora, predseda 
SAŠŠ Anton Javorka a predseda S 8 Vla-
dimír Bajan.
Olympijské festivaly detí a mládeže Slo-
venska sa hneď pri svojom nástupe do-
stali do povedomia širokej verejnosti, 
a napriek tomu, že sa im nepodarilo pre-
klenúť brány všetkých slovenských škôl, 
o jeho úspešnom vstupe na slovenskú 
mládežnícku športovo-olympijskú scénu 
nemožno vôbec pochybovať.
Očakávaný razantný nástup OFDMS 
mierne pribrzdil najmä časový faktor. 
Nestihlo sa včas veci spropagovať a me-
todicky vysvetliť, nedotiahli sa ani otázky 
v štruktúre riadenia v horizontálnej i ver-
tikálnej rovine. 
Získané poznatky a skúsenosti sa však 
stali významným zdrojom poznania a aj 
studnicou námetov a nápadov pred od-
štartovaním druhého ročníka OFDMS, 
ktorým sa v podstate otvára nový štvrť-
ročný cyklus olympijskej výchovy na Slo-
vensku. V nasledujúcich riadkoch ponú-
kaná metodika by mala slúžiť všetkým, 
ktorí sa chcú zapojiť do tohto olympij-
ského prúdu a ktorým leží na srdci osud 
športovania detí a mládeže a jeho spája-
nia s kultúrou, výchovou a so vzdelaním.

Cieľ 
Hlavným zmyslom organizovania festiva-
lov je podnietiť všetkých zodpovedných 
– rodičov, pedagógov, trénerov, predsta-
viteľov štátnej správy a samosprávy na 
úrovni krajov, miest a obcí, ale aj prísluš-
né inštitúcie, školy a školské zariadenia, 

športové subjekty, obce a ďalšie organi-
zácie – do toho, aby pochopili význam 
športu pre život a vývoj detí a mládeže 
a v záujme toho vyvinuli väčšie úsilie 
na jeho praktickú realizáciu. V úzkej nad-
väznosti na toto snaženie sa vynára pod-
stata tohto, možno povedať, celonárod-
ného snaženia, ktorá spočíva v oslovení 
všetkých detí a v ich získaní na pravidelné 
športovanie.

Nie jednorazové 
podujatie
Jedným dychom treba dodať, že uvede-
né predsavzatie možno len veľmi ťažko 
(ak vôbec) splniť jednorazovým podu-
jatím. Žiada si to programové riešenie. 
Aj OFDMS treba chápať ako celoročný 
program, ktorý vždy na konci jednej 
etapy (školského roka) vyvrcholí veľko-
lepým finálovým zakončením. To môže 
mať podobu školskej olympiády (v MŠ 
Olympiáda iskričiek), Dňa (Týždňa) olym-
pijských aktivít či (vo viacerých školách 
zaužívaného) Dňa (Týždňa) kalokagatie. 
Podrobnejšie sa o finálnom vyvrcholení 
zmienime na inom mieste.
Ak v súvislosti s OFDMS zvýrazňujeme 
myšlienku celoročného programu, vo 
väčšine prípadov to zrejme nebude platiť 
pre práve prebiehajúci školský rok. Dnes 
sa preto treba zamerať skôr na prípravu 
koncoročného vyvrcholenia a „za po-
chodu“ pripravovať koncepciu na budúci 
školský rok.

Bez postupu 
Všetky aktivity celoštátneho programu 
OFDMS sa začínajú a končia v škole. 
Nemajú teda postupový charakter – ak 
za postupové nepovažujeme medzitried-
ne súťaže s vyvrcholením v záverečnom 
finálovom podujatí. Na druhej strane 
však variabilnosť OFDMS umožňuje, aby 
záverečný vrchol mohol byť spoločným 
podujatím viacerých škôl. V mnohých 
mestách a regiónoch Slovenska sa už 
celé roky organizujú napríklad mestské 
olympiády materských škôl či regionálne 
olympiády málotriedok a pod. 

POZNÁMKA:

Postupový charakter majú všetky 
školské športové súťaže kalendá-
ra MŠ SR a SAŠŠ. Sú tiež súčasťou 
OFDMS a konajú sa paralelne s ak-
tivitami celoročného programu škôl. 
Zúčastňujú sa ich školské reprezen-
tácie, ktoré sa po „odskočení si“ na 
okresné (krajské, celoštátne) kolo 
v tom či onom športe vracajú späť do 
systému OFDMS v konkrétnej škole. 
Pre úplnosť treba ešte dodať, že po-
stupové súťaže sa týkajú len žiakov 
základných a študentov stredných 
škôl. Podobný charakter ako špor-
tové postupové súťaže však majú aj 
celoštátne ponuky z oblasti kultúry, 
olympijského vzdelávania a envi-
ronmentálnej výchovy (vedomostná 
súťaž o olympizme pre ZŠ, výtvarná 
súťaž kresleného humoru, literárna 
súťaž pod názvom Olympijský šport 
a literatúra). 

O Pohár prezidenta SR
OFDMS však predsa len majú súťaž-
ný charakter. Tentoraz budú medzi se-
bou súťažiť kraje o Pohár prezidenta 
SR. Ústredný štáb stanovil pre práve 
prebiehajúci ročník jednoduché a pre-
hľadné kritériá. Hodnotiť sa bude počet 
škôl, ktoré zorganizujú záverečné finále 

OFDMS – školská olympiáda, Deň (Týž-
deň) olympijských aktivít, Deň (Týždeň) 
kalokagatie a pod.
Poradie krajov sa určí súčtom ich umiest-
není v troch kategóriách škôl – materské, 
základné a stredné. Poradie v každej ka-
tegórii sa stanoví percentuálnym zapoje-
ním škôl (vzhľadom na ich celkový počet 
v kraji). Ocenené budú v celkovom pora-
dí prvé tri kraje, no uvažuje sa aj o „ma-
lých glóbusoch“, ktorými by boli ocene-
né aj tri najúspešnejšie kraje vo všetkých 
troch kategóriách. 
V budúcich rokoch možno uvažovať 
o „zdokonalení“ vyhlásených kritérií. Na-
príklad aj tým, že pri hodnotení budú bra-
né do úvahy dva piliere. Okrem terajšie-
ho školského aj ten, ktorý je momentálne 
nad rámec školy (školské športové súťa-
že, celoštátne vyhlasované olympijské, 
kultúrne a environmentálne aktivity). 

Hodnotené 
budú aj školy
Slovenský olympijský výbor prostredníc-
tvom ústredného štábu bude určovať 
nielen poradie krajov, ale na základe ná-
vrhov krajských štábov ocení aj (najme-
nej) tri školy vo všetkých troch kategó- 
riách z kraja. Krajským štábom zároveň 
nič nebráni, aby ocenili aj ďalšie školy 
podľa vlastného zváženia, prípadne podľa 
vlastných (centrálne doplnených) kritérií. 

Všetky zúčastnené školy dostanú účast-
nícky diplom a pamätnú medailu. Treba 
dodať, že účasť v OFDMS bude záväz-
nou podmienkou na zaradenie tej či onej 
školy do projektu Otvorená škola či celo-
štátnej súťaže Škola roka. 

Hlásenia o zapojení 
Všetky spomínané hodnotenia sa budú 
uskutočňovať (v súčasnej etape) na zá-
klade konkrétnych hlásení škôl krajským 
štábom. To treba urobiť na zverejnenom 
tlačive a doplniť fotodokumentáciou. 
Nezáväznou podmienkou hlásenia bude 
„novinárske spravodajstvo“ žiakov zá-
kladných a stredných škôl. Príspevky 
budú posudzované osobitne a najlepšie 
z nich v oboch kategóriách (ZŠ a SŠ) od-
menené Cenou kalokagatie. 
Vyhlasovatelia očakávajú, že všetky súťa-
že v školách budú prebiehať v duchu fair 
play. Aj preto vyhlasujú anketu Športové 
gesto OFDMS 2009. Návrhy posielajú ve-
denia škôl spolu s hláseniami o uskutoč-
není finálového vyvrcholenia OFDMS.

A už je tu deň D
Ako už viackrát odznelo v predchádzajú-
cich riadkoch, spomínaný celoročný škol-
ský program sa žiada zakončiť finálovým 
vyvrcholením. Nie je potrebné obliecť ho 
na Slovensku do uniformy. Skôr naopak 
– rešpektovať špecifické podmienky 
a tradície. Preto oproti prvému ročníku 
boli z odporúčaných disciplín vypustené 
takzvané záväzné. Dôležité je, aby sa in-
venčný vklad všetkých zainteresovaných 
v obci a škole pretavil do skutočného 
sviatku športu a olympizmu, ktorý bude 
v terajších deťoch a budúcich rodičoch 
rezonovať ešte po rokoch. Či už to bude 
školská olympiáda, Deň (Týždeň) olym-
pijských aktivít, Deň (Týždeň) kalokaga-
tie, alebo čokoľvek iné – nič v príprave 
ani v samotnej realizácii nemožno pod-
ceniť, nič nemožno ponechať náhode.
Osobitnú pozornosť treba venovať 
slávnostnému otvoreniu, ale aj záve-
rečnému vyhodnoteniu a odovzdaniu 
cien. V prípade využitia olympijských 
symbolov (olympijský oheň, vlajka, sľub 
športovcov a pod.) treba dodržiavať ur-
čité pravidlá, o ktorých sa hovorí aj vo 
vydanej príručke. 

Olympijské festivaly detí a mládeže
METODICKÝ MATERIÁL
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Program jedno- či viacdňového poduja-
tia sa žiada zostaviť tak, aby v ňom vyvr-
cholili predchádzajúce ponuky v športe, 
kultúre, olympijských vedomostiach 
i environmentálnej oblasti. Treba dbať 
na to, aby ponuky oslovili všetkých, aby 
sa každý žiak našiel v niektorej z ponú-
kaných činností.
V športovom programe je nevyhnutné 
sústrediť sa najmä na tie športy a športo-
vé disciplíny, ktorých obľuba je v miest-
nych podmienkach najväčšia. Môžu to 
byť klasické športy, ale aj športy, ktoré 
do škôl iba vstupujú – bedminton, flor-
bal a ďalšie. Vďačné sú aj ponuky, ktoré 
môže absolvovať doslova každý – skáka-
nie cez krátke švihadlo, ABC futbalistu 
(disciplíny si možno zvoliť ľubovoľne), 
ale aj vybíjaná či prehadzovaná pre 
najmenších, o malom futbale ani neho-
voriac. Netreba zabúdať ani na klasické 
preťahovanie lanom či na vymyslenú 
prekážkovú dráhu pre mladších pod ná-
zvom Tarzan. Vyskúšať možno aj penal-
tový festival podľa zásady „dáš – postu-
puješ, nedáš – vypadávaš“. Možno ho 
uplatniť nielen pri kopaní futbalových 
jedenástok, ale aj pri exekúcii hádza-
nárskych sedmičiek či basketbalových 
hodov na kôš. Široké možnosti môže 
poskytnúť posilňovňa. Tu však treba 
upozorniť na bezpodmienečnú prítom-
nosť „silového“ odborníka, pretože kaž-
dá chybička môže mať opačné (ak nie 
nedozerné) následky. A čo tak súťaž 
v šplhu na lane či tyči? Šancu dostať sa 
do niekoľkodňového programu športo-
vých a olympijských aktivít majú aj turis-
tika či cykloturistika spojené s plnením 
rôznych disciplín pohybového, ale aj ve-
domostného charakteru, s čistením les-
ných studničiek, so zberaním odpadkov 
v prírode, s vysádzaním zelene v blíz-
kych lesoch a inými formami z oblasti 
tvorby a ochrany životného prostredia. 
Možností je, prirodzene, „nekonečno“. 
O mnohých zaužívaných a osvedče-
ných nám rozsah príspevku nedovolí 
hovoriť podrobnejšie. Napadá nám na-
príklad záverečný zápas v niektorom 
z kolektívnych športov medzi učiteľmi 
a žiakmi, ale aj mnohé ďalšie.
Športovú časť vyvrcholenia OFDMS 
v škole či obci dopĺňajú aktivity s po-
hybom priamo nesúvisiace – výtvarné 
či literárne súťaže, vedomostné kvízy 
o športe, o olympijských hrách, bese-
dy s osobnosťami slovenského športu 
a olympizmu (nemusí ísť vždy iba o re-
prezentanta, v miestnych podmienkach 
pôsobí nemálo skutočných osobností), 
výstavky športových odznakov a vlajok, 
besedy spojené s premietaním videí pro-
ti drogám či dopingu.
Je toho veľa, čo možno pripraviť a po-
núknuť! Dôležité je, aby sme oslovili 
skutočne všetkých. Na zvládnutie také-
hoto širokého záberu však jeden deň 
nestačí. Preto zvykneme hovoriť o týž- 
dni olympijských aktivít. Týždni, v kto-
rom možno spojiť všetky organizačné 
práce súvisiace s ukončením školského 
roka s bohatým športovým a „olympij-
ským“ programom.
Osobitnú podobu môžu mať celoštát-
ne vyvrcholenia v základných školách, 
v ktorých je skoncentrovaných niekoľko 
vekových kategórií – predškolský vek 
(ZŠ s MŠ), mladší školský vek, starší škol-
ský vek. Najjednoduchším spôsobom je 
zorganizovať jednu olympiádu s rešpek-
tovaním uvedených kategórií. 

A na záver ponuka 
pre organizátorov!
Najvýznamnejší počin na základe ná-
vrhov krajských štábov bude ocenený 
osobitnou Cenou kalokagatie. Môže 
ním byť invenčný vklad organizátorov 
záverečného finále OFDMS, ale aj jeho 
programová komplexnosť.

Anton JAVORKA, 
predseda ústredného štábu OFDMS

Ilustračné foto Ján SÚKUP

Koncom mája sa v športovej hale Pre-
šovskej univerzity uskutočnil 5. ročník 
halového futbalového turnaja o putovný 
Pohár integrácie. Ide o turnaj žiakov špe-
ciálnych základných škôl a základných 
škôl. Vyhlasovateľom turnaja je KŠÚ Pre-
šov a organizátormi Spojená škola inter-
nátna Prešov v spolupráci so Združením 
ŠZŠI pre mentálne a telesne postihnutých 
v Prešove.
Cieľmi turnaja boli integrácia hendikepo-
vaných medzi zdravú populáciu, zdravý 
životný štýl žiakov a správne trávenie 
voľného času. Zúčastnilo sa 10 družstiev 
z Prešovského, Košického a Trenčian-
skeho kraja a ŠZŠI Považská Bystrica. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín 
A a B, zápasy v nich boli vyrovnané. 
V boji o 3. miesto sa stretli ŠZŠ Chminian-
ske Jakubovany a ZŠ Svinia, tá vyhrala 
presvedčivo 3:0. Finále sa nieslo v duchu 
derby medzi ZŠ Matice slovenskej a SŠ 
Matice slovenskej. Skončilo sa 2:0 pre ZŠ, 
ktorá sa stala už tretí raz víťazom turnaja.
Najlepším hráčom sa stal Dalibor Hor-
váth zo ŠZŠ Chminianske Jakubovany, 
strelil 5 gólov. Najlepším strelcom sa so  
7 gólmi stal Tomáš Kokoruďa zo ZŠ Mati-
ce slovenskej a najlepším brankárom Pat-
rik Hlavatý, ktorý inkasoval zo všetkých  
6 zápasov iba jeden gól. 
 Miroslav PETRUŠ 

PREŠOV

Pod Strečnianskym hradom bolo veselo. 
Ozývali sa detské hlasy, ale i detské „kro-
ky“. Boli to kroky tých, ktorí sa zúčastnili 
podujatia Beh hore schodmi. Stopy pod 
hradom zanechali aj kelčovskí žiaci Ľubka 

Strížová, Patrik Zajíc i Marek Činčala. Do 
cieľa prišli síce unavení, ale spokojní. At-
mosféru mladosti starému hradu vdýchli 
všetky deti, ktoré sa akcie zúčastnili.

Ľubka a Patrik

XXI. zimné olympijské hry sa uskutočnia 
vo februári 2010 v kanadskom meste 
Vancouver. Pri príležitosti tejto význam-
nej športovej udalosti prišla do našej 
obce Dolný Ohaj delegácia na čele so 
zástupcom Veľvyslanectva Kanadskej 
republiky v Bratislave chargé d´affaires 

Georgeom Lemieux. Nechýbali ani prof. 
Vladimír Černušák, čestný predseda SOV 
a čestný člen MOV, a František Chme-
lár, prezident SOV. Hostia symbolicky 
zasadili v areáli Základnej školy Juraja 
Holčeka s MŠ v Dolnom Ohaji strom. 
Počas besedy so žiakmi hosť z Kanady 
predstavil a priblížil žiakom svoju krajinu. 
Deti sa živo zaujímali o prípravu zimných 
olympijských hier. Jozef HATALA

S prichádzajúcimi letnými dňami sa deti 
v MŠ Bežovce začali intenzívne pripra-
vovať na škôlkarsku olympiádu, ktorú 
pre deti z obvodových MŠ pripravujeme 
v spolupráci s dobrovoľníkmi zo základ-
ného kolektívu ZK-MA Pčolky-Bežovce.
V deň D škôlkari prezentovali svoje ve-
domosti o olympiáde vo vedomostnej 
časti a výtvarné zručnosti predviedli pri 

kreslení na tému Šport. Samotné špor-
tové súťaženie sa začalo zložením olym-
pijského sľubu. Potom si deti zmerali sily 
v behu na 100 m, šprinte na 30 m, behu 
s kočíkom pre bábiky. Na ďalšom stano-
višti skákali vo vreci, hádzali tenisovou 
loptičkou, preskakovali olympijské kruhy, 
ale aj triafali do plechoviek a preťahovali 
sa lanom. Nakoniec sme zrátali výsledky 
a zistili sme, že prvé miesto obsadila MŠ 
Lekárovce, ďalšie MŠ Bežovce a tretie 
MŠ Záhor.  Janka ONDOVÁ

Prvý jún je dňom, na ktorý sa tešia všetky 
deti. Aj v tomto roku sa učitelia Špeciál-
nej základnej školy v Novom Meste nad 
Váhom rozhodli pripraviť pre svojich žia-
kov športovo-zábavné dopoludnie pod 
názvom Školská paralympiáda. Podujatia 
sa zúčastnilo 44 žiakov s mentálnym po-
stihnutím a žiaci s autizmom. Po slávnost-
nom otvorení žiaci plnili jednotlivé špor-
tové disciplíny podľa svojich fyzických 

schopností a možností. Mladším žiakom 
pomáhali kamaráti z ôsmeho a deviateho 
ročníka. Areálom školy sa ozýval smiech, 
radosť šťastných športovcov. Okrem špor-
tovej časti mala paralympiáda vedomost-
nú, environmentálnu a zábavnú časť. 
V tento deň sa bežný školský deň pre žia-
kov zmenil na zónu radosti, plnú hier, sú-
ťaží, smiechu, sladkostí a dobrej nálady. 
 (rev)

Hrad ožil - behom

Budúci olympionici?

Návšteva až z Kanady

Paralympiáda radosti

ZŠ HORNÝ KELČOV

DOLNÝ OHAJ

MŠ BEŽOVCE

ŠZŠ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Futbalový turnaj 
o Pohár integrácie
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Vážení kolegovia učitelia, tento príspevok 
bol v skrátenej forme uverejnený v me-
sačníku č. 4/09 OZ Sečovčan, bez náro-
ku na honorár. Ak ste nadobudli dojem, 
že tento text hovorí aj vo vašom mene, že 
zažívate podobné situácie vo vašej praxi, 
dajte nám o tom vedieť na e-mail ferkova.
anna@gmail.com. Moje spolupracovníčky 
v zborovni ma poverili poslať príspevok 
ako otvorený list našim politikom a odbor-
ným pracovníkom, rozhodujúcim o na-
šom postavení. 
V marci si najmä na pôde škôl pripomí-
name osobnosť učiteľa národov Jána 
Amosa Komenského. Stane sa, že kytičku 
so slovami poďakovania nám v tento deň 
prinesú aj žiaci, poďakuje nám za prácu 
riaditeľ... Som učiteľka a som rada, že 
ňou som.
O povolaní učiteľa však koluje mnoho 
chýrov, rečí pravdivých, zasvätených. Čas-
to sme však terčom kritiky a neraz akoby 
až závisti najmä vzhľadom k nášmu pra-
covnému času. Mnohí povedia, že máme 
šťastie, že v školstve máme ešte zaručenú 
prácu a mzdy...
Aká je však pravda každodenného života 
učiteľa dneška? Zvlášť ešte pozícia učiteľa 
dochádzajúceho za prácou do vymierajú-
cich poloplných vidieckych škôl... Čo je to 
príležitosť zarobiť si? Kedy?
U nás učiteľov neprichádza do úvahy 
príplatok za prácu v noci a cez víkendy, 
nemáme vhodnú možnosť si prípadnú 
neprítomnosť na pracovisku nadpracovať 
v inom čase, nemôžeme si urobiť pauzu, 
kedy sa nám žiada, zvonenie nepustí...
Nezasvätení pozorovatelia tvrdia, že uči-
teľ má veľa voľna a dlhé prázdniny. Fakt?

Pracovná doba všeobecne v SR je 35-40 
hodín, v závislosti od dohody so zamest-
návateľom v kolektívnej zmluve. Uči-
teľ začína obvykle o pol ôsmej a končí 
zdanlivo o pol druhej popoludní. Pridajte 
polhodinu na obed, ktorá patrí každé-
mu zamestnancovi a tým sa deň končí? 
Zdanlivo! Nastupujú krúžkové činnosti, 
príprava materiálov na nasledujúce dni,  
oprava kontrolných prác, porady, škole-
nia, písomnosti, programy, súťaže, štatis-
tika, evidencia rôznych údajov, príprava 
projektov a účasť v nich, vo vzdelávacích 
aktivitách...
V posledných rokoch sme akoby čiastoč-
nými pracovníkmi úradu práce a sociál-
nych vecí... bezplatnými, samozrejme!
Prázdniny? U učiteľa je to tiež dovolenka, 
v rozsahu 40 dní. Učiteľ ich však musí 
čerpať takmer výlučne v čase školských 
prázdnin. A keďže prázdninových dní je 
viac ako 40 ročne, padnú im za obeť aj 
nejaké tie hodiny nadčasov, ktoré si zried-
kavo môžeme odučiť napríklad za chýba-
júcich kolegov. Nadpráca u nás teda zväč-
ša nie je príležitosť prilepšiť si k platu, ale 
spôsob, ako predísť neplatenému voľnu, 
ak sa dni dovolenky minuli. 
Výmera našej dovolenky, aj tej o 5 dní na-
výšenej z kolektívnej zmluvy, neslúži záro-
veň na zotavenie, kedy ja cítim, že som so 
silami na pokraji a dobre by padol dníček 
voľna, ale...
Tabuľková mzda je zdanlivo istota. Je však 
rovnaká - či je pracovných dní 18, či 23. 
Rovnaká podľa počtu odpracovaných 
rokov a dosiahnutého vzdelania. V po-
sledných rokoch bez prilepšenia osob-
ného ohodnotenia za kvalitu a náročnosť 

práce, napríklad v niektorých náročných 
predmetoch. Niet vraj z čoho! Boli roky, 
keď som poberala plat špičkového od-
borníka. No boli aj roky, keď pracovníci 
technických služieb v našom meste mali 
na konci roka vyššie odmeny ako učitelia. 
Pre nás v rozpočte nezvýšilo!
Trinásty, štrnásty plat? Čo to je? Aj za me-
nej náročnejšie práce ich v niektorých od-
vetviach ešte vyplácajú. Sudcovia si ich do-
konca vysúdili v spore so SR... Odstupné 
v niektorých rezortoch si dohodli vo výške 
aj 18 mesačných platov... U nás sa môže-
te dožiť, že pri odchode do dôchodku sa 
vám ospravedlnia, že dokonca aj odchod-
né pre vás akosi zabudli naplánovať...
Príspevok na dôchodkové sporenie v III. 
(treťom =  výsostne vraj dobrovoľnom) pi-
lieri aj pre učiteľa? Čo to je? Keď vtáčka la-
pajú... Sľúbili aj nám, teraz je to však niečo 
iné. Dnes DSS už spotrebúva moju istinu 
a štát ma zabezpečenú ešte do dôchod-
ku nepustí... Pritom konkrétne môj známy 
ako zamestnanec dlhodobo stratovej ak- 
ciovky, ktorá je 100-percentným majet-
kom štátu, si za rovnaké obdobie, pobe-
rajúc mzdu porovnateľnú s tou mojou, 
pripísal od jeho zamestnávateľa na účet 
v III. pilieri DSS cca 36-tisíc korún. Čo ešte 
my, starí kantori (= vykopávky) môžeme 
a chceme od štátu!? 
Bolo mi smutno z postavenia učiteľov už 
neraz, niekedy ma chytá priam zlosť... 
Kým totiž uprostred leta 2008 zabezpe-
čovala pani ministerka povinný príspevok 
zamestnávateľov na tretí dôchodkový pi-
lier pre muzikantov hrajúcich na fúkacie 
hudobné nástroje, pedagóg nie je takto 
chránený. Málo fúka... Je nechránený 

aj v školstve reedukačného typu, teda 
v polepšovni, ktorá drží pod ochrannou 
rukou mladistvých delikventov. Čiže po-
rovnateľná pracovná náplň = nič iné ako 
„basa pre mladistvých“! Ale už mu nepatrí 
„dozorcovská“ mzda,  o skoršom odcho-
de do dôchodku máme dovolené snívať, 
netýka sa nás takmer žiadna, alebo len mi-
nimálna pracovná ochrana ohrozovaného 
zamestnanca! 
Dávala som vláde viaceré podnety. Aj 
k týmto témam za školstvo. Ale citujem: 
„Po reforme dôchodkového systému...“ 
sme si vraj všetci rovní. Len vojaci a poli-
cajti sú akosi predsa trochu rovnejší! Vo 
veciach odchodu do dôchodku, nároku 
na relax, odmeňovania... To nič, že rov-
nako zabezpečujeme úlohy štátu a často 
sme tiež priamo ohrozovaní... Nepocho-
pí, kto nezažil 6- až 12-hodinovú úzkosť  
v službe v RDD, keď neviete, čo o se-
kundu vykoná mentálne postihnutý cho-
vanec, dieťa z nepodnetného prostredia, 
s fixovanými poruchami správania. To 
neodhadneš! Žijú v inom svete a takmer 
vždy prekvapia...
Márne však celé roky upozorňujeme na 
rôzne zaťažujúce problémy školstva rôz-
nych odborníkov na všetkých spoločen-
sko-politických úrovniach. Márne boli aj 
zverejnené výsledky skúmania problemati-
ky našej práce inštitúciami hygieny práce...
Rodičia napríklad prežívajú napätie a ner-
vozitu už pri jednom, dvoch vlastných 
deťoch. Čo zažíva učiteľ s dvadsiatimi, 
tridsiatimi ich ratolesťami, to nikto ne-
hodnotí. Máte situáciu, že 29 študentov 
je fajn, ale jediný vám zničí deň dokona-
le. A jeho  inteligentní a slušní spolužiaci 

nemajú bez našej pomoci odvahu sa ne-
spratníkovi vzoprieť...
Nevadí, že dve tretiny pedagógov trpia 
chronickými chorobami podmienenými 
najmä stresom, napríklad poruchami čin-
nosti štítnej žľazy, srdcovej činnosti, neu-
rózami zaťažujúcimi žalúdok, pohybový 
aparát a iné orgány... Veď všetci na niečo 
zomrieme, však?
Je to v školstve snáď aj preto tak, že z re-
zortu už takmer odišli muži, ak chceli za-
bezpečiť svoje rodiny?
A od žien sa neočakáva, že budú odboj-
né? 
Mzdy? Brutto by to číslo vyzeralo ako- tak. 
Platiť však treba z netto príjmu. A čo ten? 
Horná hranica tabuľkovej mzdy učiteľa, 
teda po vyše 30 odpracovaných rokoch, 
je pod priemerom priemernej mzdy v SR. 
Pedagóg má vysokoškolské vzdelanie, 
neraz aj na viacerých vysokých školách 
a odboroch. Je teda človek podpriemer-
ný? Zdá sa, že áno. Kam však odíde kva-
lita spomedzi študentov, ktorí by nás raz 
mali generačne vystriedať? 
Áno, je známy fakt, že väčšina študentov 
na pedagogických odboroch boli a sú 
osobnostne pokojní, učenliví, skôr hĺba-
ví a neagresívni  jedinci. Bez všeobecnej 
podpory spoločnosti neočakávajte, že 
sami vyriešia všetky problémy doby. Skôr 
očakávajte, že pri ukončovaní  štúdia už 
po pár dňoch praxe na cvičných školách 
s časťou dnešnej  rozmarnej omladiny bez 
úcty a rešpektu k iným osobám, nám naši 
možní kolegovia odkážu:
Prepáčte, tak som si to nepredstavoval. 
Uživím sa asi niekde inde! Nevykonal som 
nič zlé, aby som mal denne takto trpieť...
A ja ich empaticky chápem.

Anna FERKOVÁ, 
cudzie jazyky + etopédia

Pracujem ako nepedagogický zamest-
nanec základnej školy - PaM-istka a eko-
nómka, som členkou Rady školy, mám 
dve školopovinné deti. Učiteľské noviny 
čítam pravidelne už niekoľko rokov, pri-
čom si prejdem všetky vaše rubriky. Zau-
jímam sa o chod školy, v ktorej pracujem, 
ďalšej, kde mám dohodu a tretej, kam 
chodia deti. A dostávame sa k téme. 
Počas môjho pôsobenia v zamestnaní 
som sa dozvedela veľa skutočností, kto-
ré mi nedávajú spávať. A nielen mne, 
ale mnohým zamestnancom. Mobing 
zo strany vedúcich pracovníkov na 
dennom poriadku, bezhraničné, avšak 
nedokázateľné zneužívanie funkcie, 
odopieranie základných požiadaviek 
zamestnancom. Som toho plná a na-
priek tomu, že som bola pre riaditeľa 
„vyvolenou“ do okruhu jeho priazniv-
cov, nepoddala som sa a podporila 
a stmelila ľudí v „boji“. 
Stálo nás to všetkých veľa energie, vnú-
tornej bolesti, času. O čo by bolo peda-
gickým i nepedagogickým zamestnan-
com lepšie, keby vedeli, čo je to Rada 
školy, združenie rodičov školy a ich 
možnosť využívania v prospech chodu 
školy. A najmä, keby pracovali správne. 
Riaditelia manipulujú voľbami do Rady, 
do ZRŠ, udržiavajú ich v nevedomosti 
a vystupujú navonok, akoby bolo všet-
ko v najlepšom poriadku. Ľudia sa boja, 
pretože akákoľvek neposlušnosť, aj pre-
vrátenie očí, vedie k systematickému 
mobingu zo strany vedúcich zamest-
nancov - riaditeľ, zástupca, vedúca škol-
ského klubu. Len dokázať sa to nedá. 
Nikomu nekole oči odchod dobrých 
učiteľov zo školy, najlepší zamestnanec 
je pätolízač a dôchodca pracujúci na 
dobu určitú. Ten je vďačný, že môže 

pracovať, väčšina sa do ničoho nezapo-
jí - česť výnimkám. 
Nie som pedagogickým zamestnancom, 
len som ich stmelila a povzbudila, aby 
išli za svojou vecou. Samozrejme, pri-
dala som sa k nim oficiálne. Čo je však 
deprimujúce, tak zriaďovateľ odvrátil 
od nás hlavu - chce mať pokoj. Vraj sme 
právny subjekt a máme si to riešiť sami. 
Podržali riaditeľa, ktorého nepodporilo 
80 percent zamestnancov. Som sklama-
ná. Nefunkčnosť Rady školy, ZRŠ a ne-
koncepčnosť školského oddelenia vedú 
k ťažkým podmienkam práce na ško-
lách. Ľudia pracujúci ako pedagógovia 
si zaslúžia povzbudiť, pochváliť za prá-
cu, ktorú vykonávajú. Tie mzdy, to po-
znáte, nie sú konečným ohodnotením. 
Ja však neprestávam bojovať, akurát už 
inak. Aby učitelia chodili so vztýčenou 
hlavou a nie sa obávali: „Čo zasa?“ A to 
je tento návrh: Zvýšiť právne povedo-
mie učiteľov, zamestnancov a rodičov, 
čo sa týka fungovania Rady školy a ZRŠ 
prostredníctvom série článkov o tejto 
problematike. Ohľadne kontroly, spo-
lupráce v riešení problémov, kto môže 
čo očakávať od druhej strany, priebeh 
volieb riaditeľa/ky, voľby do Rady školy, 
vysvetlenia zákonov týkajúcich sa Rady 
školy, ZRŠ ako občianskeho združenia... 
Neviem, ako tento nápad posúdite vy - 
redakcia. Viem, že si to vyžaduje veľa 
času, financií a právneho poradcu. 

Kontakt na autora príspevku máme 
v redakcii.

POZN. REDAKCIE
Ďakujeme za skvelý nápad – s takýmto 
vysvetľovaním začneme hneď od sep-
tembra. A privítame ďalšie otázky na 
túto tému! 

Mýty a legendy o postavení učiteľa dnes

Anonym je vlastne taký, že človek, ktorý 
sa nevie chlapsky postaviť za svoje slo-
vá, pre mňa nie je ani chlap, ani hodný 
reakcie. Možno práve vďaka ľuďom ako 
ste vy, milý pán Anonym, je školstvo tam, 
kde je, lebo veci myslíme a nepovieme, ak 
aj povieme, tak nemáme odvahu sa po-
staviť za ne. A mimochodom, poznám aj 
nejakých tých chlapov, ktorí sa zúčastňujú 
tohto vzdelávania, takže vaše slová teraz 
vyznejú dosť „antifeministicky“, uznajte. 
A možno aj urážlivo, ak si myslíte, že nie 
sme schopní zvládnuť za 4 roky (pri ča-
sovej dotácii 10 hodín týždenne) učivo  
1. stupňa ZŠ. Ešte šťastie, že mňa zbabe-
lec nevie uraziť.
Preto budem reagovať tak trocha z iného 
konca, budem reagovať na celú myšlien-
ku „VUCJ“ (pozn. redakcie – ide o pro-
jekt Vzdelávanie učiteľov základných 
škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 
s Koncepciou vyučovania cudzích jazy-
kov na základných a stredných školách). 
Sama som účastníčkou tohto chaosu. 
Rozhodne po 1. semestri si dovolím tvr-
diť, že učivo 1. stupňa AJ zvládne z nás 
väčšina hravo. Tak ako nemusím vedieť, 
ako vysoko leží Kráľova hoľa a môžem 
učiť vlastivedu, rovnako budem mať do-
statočné znalosti angličtiny, aby som ich 
mohla ďalej podať začiatočníkom - tre-
tiakom a štvrtákom. Možno nebudem na 
takej úrovni, že by som šla učiť na školu, 
kde je jazyk profiláciou, ale od toho tam 
majú predsa kvalifikovaných učiteľov  
z 2. stupňa s doplnenou metodikou pre  
1. stupeň. Ale tí len ťažko budú môcť učiť  
preferovanou a osvedčenou CLIL metó-
dou... A prepáčte, dĺžka štúdia či pobyt 
v zahraničí nemusí nič znamenať. Poznám 
kvalifikovaného učiteľa AJ, ktorý pobudol 
aj v anglicky hovoriacej krajine nejaký ten 
rok a moju dcéru privádzal do šialenstva, 
lebo mal výslovnosť together [tugädä], 
I have gone [gan] a podobne... 
Celý tento chaos je o niečom inom. Je 
to o tom, že súčasná vláda chcela spustiť 

novú školskú reformu stoj čo stoj. Nepri-
pravenú, nedomyslenú. Ale to sa nikto 
nedozvie. Lebo my učitelia pofrfleme, 
ponadávame, ale povedať to nahlas - to 
nie. Ja som sa snažila zabojovať, ale už 
keď bol televízny štáb na ceste, pani riadi-
teľka mi medializáciu problému neschvá-
lila. Zo strachu? Z opatrnosti? Neviem. 
Najskôr vedela, že učitelia a riaditelia sa 
boja medializácie pre stratu miesta či pos-
tu a uvedomovala si, že sa nahlas k nám 
nikto nepridá.  A pritom by mali aj rodičia 
našich žiakov možno vedieť, že sa spustila 
reforma, kde máme zavádzať nové pred-
mety, ale nemáme navýšený rozpočet, 
aby sme si zadovážili vhodné učebnice 
či materiály, že ja v 2. ročníku som učila 
bez učebníc matematiky či prvouky, lebo 
nedošli vôbec, že sme objednali nejaký 
druh šlabikárov, lebo máme s nimi dobré 
skúsenosti, ale MŠ sa rozhodlo, že všetci 
dostaneme iné  (ahá, zabudla som, že 
máme ľavicovú vládu s prvkami socialis-
tickej demagógie), že metodické pokyny, 
podľa ktorých sme mali žiakov hodnotiť 
od septembra, prišli na školy až v polovi-
ci januára. A určite berú za prípravu MP 
slušný plat. Podobne, ako predpokladám, 
zhrabnú slušné peniaze aj za celý tento 
vzdelávací program, ktorý je taktiež ne-
pripravený. Ale čo na tom, keď nariadili 
školám, aby cudzí jazyk vyučovali kvalifi-
kovaní učitelia, tak ich treba stvoriť! A to 
hneď! Veď o rok sú voľby, to sa bude 
dobre chvastať, že čo všetko pán minister 
pre nás urobil, aj keď je to vlastne naopak. 
My robíme pre celé MŠ špinavú robotu. 
(Mám na mysli ŠkVP, zavádzanie nových 
predmetov...)
Späť k VUCJ. Každý týždeň dostávajú naši 
lektori iné inštrukcie (ohľadom učebníc, 
ohľadom stupňa vzdelania, ktoré máme 
dosiahnuť...). Mnohých učiteľov, ktorých 
poznám, trápia iné veci - že sme nedostali 
sľúbené notebooky. Mňa trápi, či budú 
z toho vyvodené personálne dôsledky, že 
sa nedodržujú termíny... Veď postaviť pro-
jekt na plagiátorstve (vraj nech nám lektori 
prefocujú?!?) je trocha trápne... A nebodaj 

aj nezákonné?! Poznám aj učiteľku, ktorá 
je so všetkým spokojná, lebo sa naučí po 
anglicky. Chápem ju. Aj keď po anglicky 
sa mohla učiť už dávno, ponúk na kurzy 
AJ je veľké množstvo. Možno k tomu po-
trebovala byť pritlačená, podobne ako ja. 
Ale my sme súčasťou systému a mne stojí 
za to bojovať za systém a nie sebecky po-
zerať iba na seba. A nemali by sme zabú-
dať, že keby každý pozeral iba na pozlát-
ku a nie na podstatu veci, keby nikdy nikto 
nebojoval za systém, ale iba za seba, ženy 
by nikdy nemali volebné právo, dodnes 
by nebolo zrušené otroctvo...
Na záver už iba jedno - milí učitelia, kedy 
sa konečne zobudíme,  spojíme a začne-
me bez strachu a nahlas rozprávať o svo-
jich problémoch? Ja osobne som ochot-
ná zúčastniť sa diskusie na tému školská 
reforma či VUCJ s kompetentnými kedy-
koľvek aj v médiách. Koľko z vás by sa ku 
mne pridalo? 
Milá redakcia Učiteľských novín, skúste za-
bezpečiť takúto reláciu, alebo aspoň roz-
hovor vo vašom časopise, určite budeme 
mať z toho my učitelia viac, ako z názorov 
Anonymov (antifeministov?), ktorých zve-
rejnenie tiež celkom nechápem...

I. STRAUSSOVÁ, Košice

POZN. REDAKCIE
Na otázky, ktoré sa týkajú vzdelávania 
v cudzích jazykoch, sme v podstate 
priniesli odpoveď v minulom čísle. 
Vysvetlenie sa týkalo tak učebníc, ako 
organizovania samotných jazykových 
kurzov pre učiteľov. 
Učiteľské noviny pravidelne vyzývajú 
a aj uverejňujú ohlasy učiteľov – aj tie 
kritické. Rešpektujeme právo každé-
ho na zachovanie anonymity. Rovna-
ko ako sa snažíme priniesť odpovede 
na otázky, ktoré nastolia pedagógovia 
z praxe. Či sa nám podarí zabezpečiť 
reláciu, to uvidíme – naozaj závisí aj 
od toho, akú chuť diskutovať budete 
mať práve vy, učielia. Redakcia

Môj názor na názor „Anonyma“...
Ad.: UN, 8. 6. 2009, str. 31

NÁVRH 

Potrebujeme 
viac informácií 
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Postup vytvára konkurenčné prostredie 
pre autorov, vydavateľov, pričom rozho-
dujúcim kritériom je kvalita. 
Podľa tohto dokumentu ministerstvo 
zverejní požiadavky na tvorbu a vydanie 
učebníc formou konkurzu na edičnom 
portáli MŠ SR, prípadne aj v odbornom 
časopise podľa zamerania alebo v Učiteľ-
ských novinách. Jeho iniciátorom môže 
byť ministerstvo, Štátny inštitút odbor-
ného vzdelávania, Štátny pedagogický 
ústav, Metodické centrá, školy, pedago-
gická verejnosť, ako aj súkromné osoby.
Požiadavky konkurzu by mali umožniť 
každému záujemcovi o tvorbu spraco-
vať reálny návrh, pričom východiskovými 
dokumentmi pri tvorbe učebníc sú Štát-
ne vzdelávacie programy, zverejnené na  
www.siov.sk (odborné predmety).
Záujemcovia o tvorbu učebníc na zá-
klade zverejneného oznamu predkla-
dajú do konkurzu koncepciu učebníc, 
obsah, ukážky spracovaných tém urče-
ných konkurzom. Predkladané návrhy 
posudzujú konkurzné komisie, ktoré sú 
garantom didaktickej a odbornej správ-
nosti. V nich sú najmä tvoriví učitelia 
z praxe, ale aj pracovníci vysokých škôl, 
vedeckých a metodických inštitúcií, za-
mestnávatelia. 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, 
ktorý je garantom pre tvorbu odborných 
predmetov, ich navrhuje v spolupráci 
s krajskými školskými úradmi, metodický-
mi centrami, vysokými školami, zamestná-
vateľmi, atď., zohľadňujúc pritom regio- 
nálne zastúpenie v SR.

Hodnotenie
Predložené návrhy sú anonymné, pri 
hodnotení sa vychádza z kritérií na 
hodnotenie učebníc. Kritériá sú vecné, 
konkrétne a obsahujú nasledovné sku-
točnosti: do akej miery predložený návrh 
zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu 
programu, ako sú v ňom rešpektované 
medzipredmetové a vnútropredmetové 
vzťahy, či je zabezpečená obsahová nad-
väznosť jednotlivých kapitol a najmä, ako 
je dodržaná zásada vekuprimeranosti 
(primerané jazykové spracovanie, obťaž-
nosť pojmov, náročnosť ich definovania). 
Veľký dôraz sa taktiež kladie na motivá-
ciu textu, jeho čítavosť (slovné kritériá, 
predovšetkým dĺžka viet), čitateľnosť 
(použité písmo, vhodná grafická úpra-
va, forma zvýrazňovania a odlišovania 
štrukturálnych komponentov učebnice). 
Jedným z dôležitých kritérií hodnotenia 
je aplikácia vedomostí v praxi, použitie 
zaujímavých príkladov zo života, čo je 
najmä v odborných predmetoch veľ-
mi dôležité. V nemalej miere na kvalitu 
učebnice pôsobia regulačné prvky učeb-
nice (otázky, úlohy...), ktoré by mali rozví-
jať tvorivosť žiaka, samostatnosť, aktivitu, 
a mali by obsahovať prvky problémové-
ho charakteru. Po obsahovej stránke mu-
sia byť učebnice v súlade s poznatkami 
vedy a techniky. Nemožno podceňovať 
ani graficko-ilustratívnu stránku. Z obráz-
kov musia študenti vedieť čítať, obrázky, 
grafy, schémy, musia byť situované a sú-

visieť s textom. Práve toto kritérium patrí 
v niektorých učebniciach technického 
zamerania za veľmi náročné a vyžaduje 
si vysokú špecifičnosť autora, lektora, 
odborného redaktora, ako aj vydavateľa 
(napr. Technické kreslenie, Diagnostika 
automobilov). Tieto kritériá hodnotenia 
učebníc korešpondujú s kritériami hod-
notenia učebníc, používaných takmer vo 
všetkých štátoch EÚ.
Berúc ich do úvahy, konkurzná komisia 
odporučí spomedzi uchádzačov naj-
vhodnejší návrh a autor na základe pí-
somného oznámenia MŠ SR môže pra-
covať na tvorbe rukopisu učebnice.
Musíme si uvedomiť, že ak rukopis vy-
hrá v konkurze, nie je to ešte záruka, že 
učebnica naozaj bude vydaná. Stáva sa 
to najmä vtedy, ak autori nerešpektujú 
pripomienky členov konkurznej komisie, 

príp. lektorov. V takomto prípade sa tvor-
ba učebnice, ako aj jej schvaľovací pro-
ces a vydanie predlžuje. V odborných 
predmetoch často zasiahne do predĺže-
nia celého procesu napríklad tvorba no-
vých zákonov (colná deklarácia, pozem-
kové právo...).
Je veľmi správne, že učitelia, ktorí tvoria 
prevažnú väčšinu členov konkurznej ko-
misie, sú pri hodnotení jednotlivých návr-
hov veľmi kritickí, očakávajú od nových 
učebníc niečo nové, netradičné, progre-
sívne, dynamické. Majú dobré nápady, 
ktoré v zmysle pripomienok ešte vnášajú 
do víťazných návrhov, ktoré autori  reali-
zujú pri celkovom písaní rukopisu. 
Pozitívne možno hodnotiť ten fakt, že čle-
novia konkurznej komisie si najmä spo-
medzi seba navrhujú lektorov učebníc, 
práve pre ten prvotný živý kontakt, kedy 

sa vlastne dáva autorovi šanca písať učeb-
nicu. Sú pri tom, keď sa o rukopise živo 
diskutuje, vedia, čo do učebnice treba 
ešte vniesť a naopak, čo jej bolo vytknu-
té. Je zaujímavé, že niekedy je pohľad na 
učebnicu rozdielny z hľadiska učiteľov 
z praxe a z hľadiska vysokoškolských 
pedagógov, ktorí sú tiež členmi komisie. 
Vysokoškolskí pedagógovia sa pozerajú 
na predložené návrhy zo širšieho záberu, 
najmä z celkového poňatia koncepcie 
učebníc, či ich didaktickej a odbornej 
správnosti, kým učitelia uprednostňujú 
pri hodnotení praktickejšie hľadisko.
Treba konštatovať, že celková úroveň 
predložených návrhov do konkurzu 
z roka na rok stúpa. Medzi najcitlivejšie 
často kritizované  stránky predložených 
návrhov do konkurzu patrí nedodržia-
vanie vekuprimeranosti, odborná ná-
ročnosť, slabá aplikácia teórie na prax, 
didaktické spracovanie návrhu.

Konkurzy
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
každoročne iniciuje konkurzy na tvorbu 
nových odborných učebníc pre SOŠ. 
V priemere ide cca o 50 titulov. Odbor-
né komisie pri ŠIOV pre jednotlivé vzde-
lávacie oblasti sa pravidelne na svojich 
zasadnutiach zaoberajú problematikou 
učebníc. Hodnotia používané učebnice, 
v prípade absencie alebo nevyhovujú-
cej učebnice iniciujú konkurzy na nové 
učebnice. V priemere 40 nových odbor-
ných učebníc vychádza každoročne pre 
jednotlivé vzdelávacie oblasti, nerátajúc 
reedície. Myslím tým nové učebnice, 
ktoré dostanú schvaľovaciu doložku  
MŠ SR. Nové učebnice hodnotia veľmi 
pozitívne - plne rešpektujú didaktické 
funkcie učebníc, sú vizuálne príťažlivé, 
obsahujú najnovšie poznatky v danej 
oblasti, rešpektujú normy EÚ. Tvorba 
nových učebníc pre odborné predmety 
sa odvíja od tvorby pedagogických do-
kumentov a vždy bola následná po ich 
vytvorení a schválení MŠ SR. Učebnice 
vznikali a vznikajú častokrát úplne nové, 
ktoré doteraz neexistovali, nakoľko vznika-
jú stále nové učebné a študijné odbory. 

ŠIOV v rámci ďalšieho vzdelávania pe-
dagogických zamestnancov pravidelne 
usporadúva pre učiteľov SOŠ prezentá-
cie nových učebníc. Semináre sa usku-
točňujú za účasti autorov, vydavateľov, 
metodikov ŠIOV, ako aj pracovníkov  
MŠ SR, s cieľom priblíženia a zosúlade-
nia zámeru autora pri štrukturovaní učiva 
s výchovnovzdelávacími cieľmi predme-
tu podľa pedagogickej dokumentácie, 
štandardov, ako aj poskytnutia metód, 
foriem, a prostriedkov pri práci s učebni-
cou. Učitelia uvedené akcie veľmi pozi-
tívne hodnotia.    
Semináre s prezentáciou učebníc, resp. 
ako pracovať s učebnicou spájame s me-
todickým dňom, kde sa najlepšie potvrdí 
myšlienka spojenia teórie s praxou.
Tvorba učebníc odborných predmetov 
tvorí neodeliteľnú súčasť kurikulárnej 
politiky.
Najviac nových učebníc bolo vytvore-
ných vo vzdelávacích oblastiach eko-
nomika a organizácia, obchod a služby, 
SOŠ potravinárskeho, chemického, 
poľnohospodárskeho zamerania, veteri-
nárneho zamerania, ako aj učebnice pre 
SOŠ stavebné, pedagogické či konzerva-
tóriá. Tvorba súvisela a nadväzovala na 
inováciu pedagogickej dokumentácie, 
súvisela s rýchlym tempom nových tech-
nológií, ekonomických zmien, účtov-
níctva, a takto by sme mohli postupne 
spomenúť všetky vzdelávacie oblasti. 

Nemožno opomenúť, že tvorba učebníc 
odborných predmetov je závislá od au-
torov pre jednotlivé oblasti. Skúsenosti 
potvrdzujú väčší záujem autorov o tvor-
bu titulov v oblasti ekonomiky, obchodu 
a služieb, potravinárske, poľnohospo-
dárske zamerania. Menší záujem zo 
strany autorov je o tvorbu učebníc pre 
vzdelávaciu oblasť strojárstvo a elektro-
technika. 
Pozitívne možno hodnotiť vybudované 
široké zázemie autorov, recenzentov pre 
tvorbu odborných učebníc. Darí sa to aj 
vďaka seminárom, ktoré ŠIOV každoroč-
ne organizuje v rámci podujatia JUVYR. 
Cieľom seminára je zefektívniť tvorbu, 
vydávanie a hodnotenie učebníc. Urče-
ný je pre pedagogickú verejnosť, auto-
rov, vydavateľov. Postrehy, návrhy, ktoré 
na podujatí odznejú, sú progresívne tak 
z hľadiska tvorby nových učebníc, zís-
kaním nových autorov, ako aj podnetov 
v rámci ďalších reedícií učebníc.
Učitelia apelujú pri tvorbe nových učeb-
níc na to, aby súčasťou učebnice bolo 
aj CD, najmä pri tituloch, ako sú Tech-
nológie, učebnice pre školy výtvarného 
zamerania, služby – kaderníctvo, dizajn, 
atď. Tvorili by podporný a doplnkový ma-
teriál, prostredníctvom ktorého by žiaci 
na základe vizuálneho spracovania lepšie 
pochopili učebnú látku a jej aplikáciu na 
prax. Uvedenú požiadavku sa usilujeme 
uviesť do praxe.

Náročná práca 
Tvorba odborných učebníc pre SOŠ je 
náročná, častokrát si vyžaduje prílišnú 
špecifikáciu, odbornosť. Neustále vznika-
jú nové študijné a učebné odbory, čo má 
tiež za následok absenciu učebníc v tejto 
oblasti. Je nesporné, že v oblasti odbor-
ných predmetov sa ťažšie hľadajú autori, 
najmä ak ide o úzko špecializovaný pred-
met. Výsledkom je absencia niektorých 
učebníc odborných predmetov. Uvede-
ný fakt sa čiastočne darí riešiť tým spôso-
bom, že do konkurzu je možné predložiť 
aj hotové dielo zo zahraničia, ak vyhovu-
je Štátnemu vzdelávaciemu programu. 
Tak napríklad vznikli učebnice pre školy 
s automobilovým zameraním, ktoré pred-
ložilo vydavateľstvo AVID z Brna, ďalej 
odborné učebné texty s odbornou termi-
nológiou pre hotelové akadémie a OA, 
ktoré predložilo vydavateľstvo OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, atď.
V súvislosti s tvorbou odborných učebníc 
pre SOŠ nemožno nespomenúť aj otáz-
ku nákladovosti, ktorá je v porovnaní so 
všeobecnovzdelávacími predmetmi ne-
pomerne nízka. Kým pri všeobecnovzde-
lávacích predmetoch je náklad na učeb-
nicu 50- až 60-tisíc, pri odbornej učebnici 
špecifického zamerania je to od 2 000 do 
10 000 kusov. Kým v susedných štátoch 
si učebnice pre SŠ hradia študenti sami, 
učebnice v SR, ktoré prešli konkurzným 
pokračovaním a sú zaradené do edičné-
ho plánu, hradí MŠ SR.
Učebnice odborných predmetov pre 
SOŠ používané v SR sú na veľmi dob-
rej úrovni, sú porovnateľné s vyspelými 
európskymi štátmi. Plne rešpektujú di-
daktické funkcie učebníc, sú vizuálne 
príťažlivé, obsahujú najnovšie poznatky 
v danej oblasti, rešpektujú normy EÚ.
V súvislosti s tvorbou učebníc treba vyso-
ko oceniť prácu učiteľov, ktorí v prevaž-
nej miere tvoria autorské zázemie. Bolo 
by vhodné vytvoriť im pri tvorbe učebníc 
tvorivé voľno, resp. také podmienky, aby 
ich činnosť počas písania učebnice bola 
ich pracovnou náplňou.

Silvia BIELKOVÁ, ŠIOV
Ilustračné foto archív

Skúsenosti s tvorbou 
učebníc odborných predmetov
Problematika učebníc je v centre pozornosti učiteľov, žiakov, rodičov, tvorcov učebníc, me-
todikov, predstaviteľov rôznych oblastí pedagogickej vedy. Učebnica predstavuje najexpo-
novanejší prostriedok, ktorý sprostredkúva žiakovi prostredníctvom učebného obsahu infor-
mácie o faktoch, javoch a procesoch v príslušnej vzdelávacej oblasti. Potrebné informácie 
musí podávať spôsobom primeraným veku a schopnostiam študenta, zohľadňujúc pritom 
orientáciu štúdia. Vo vzťahu k tomuto špeciálnemu poslaniu si vyžaduje tvorba učebníc svoj 
špecifický postup, spôsob, ktorý sa realizuje v zmysle dokumentu Ministerstva školstva SR 
– Smernica č. 15/2008-R z 15. decembra 2008. Tá upravuje postup ministerstva a ďalších 
priamo riadených organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov, ich autora, 
vydavateľa, výrobcu a edičnú činnosť prostredníctvom edičného portálu.
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Súčasnú spoločnosť charakterizuje zá-
sadná zmena paradigmy, ktorá zahŕňa 
globalizáciu, rýchly vývoj nových techno-
lógií a spoločenský trend smerom k infor-
máciám. Predpokladom úspechu v tých-
to nových podmienkach je naplnenie 
nových potrieb ako napríklad potreba 
flexibility, schopnosť učiť sa a spolupra-
covať v rámci tímov. Školy a vzdelávací 
systém ako celok musí reagovať a snažiť 
sa nachádzať nové metódy a spôsoby vy-
učovania a vzdelávania mladých ľudí.
Tento výskum sa zameriava na otázku 
vzdelávacieho prostredia bohatého 
na technológie pre individuálne vyučo-
vanie (1:1 TRLE) a dosahu tohto prístupu 
na vzdelávanie. Skratka TRLE znamená 
Technology Rich Learning Environment, 
čo predstavuje vzdelávacie prostredie 
obohatené o technológie; 1:1 zdôraz-
ňuje individuálnosť, fakt, že každý jeden 
žiak pracuje so svojím vlastným počíta-
čom – notebookom.
Spoločnosť Microsoft pomohla financo-
vať projekt Notebook pre každého žiaka 
na Základnej škole v Trstenej v rámci 
druhého ročníka; v roku 2009 do pro-
jektu pristúpila aj Základná škola v Boša-
noch. 

Cieľové skupiny
Primárna: žiaci a žiačky základnej školy, 
ktorí participovali na projekte Notebook 
pre každého žiaka (ďalej len notebooko-
vá trieda, NT)
Kontrolná skupina 1: žiaci a žiačky v tra-
dične vedenej bežnej triede (ďalej len 
bežná trieda, BT)
Kontrolná skupina 2: žiaci a žiačky v trie-
de, v ktorej sa využívajú prvky projektové-
ho prístupu k vyučovaniu; táto kontrolná 
skupina bola len v jednej z dvoch lokalít 
(ďalej len projektová trieda, PT)
Sekundárna: učitelia a rodičia týchto 
žiakov
Terciálna: učitelia a riaditelia škôl po ce-
lom Slovensku

Popis situácie
Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená
■ Prvá slovenská škola zapojená 

do projektu

■ V súčasnosti tretí ročník
■ 18 žiakov a žiačok vybavených note-

bookmi
■ Projekt prebieha od akademického 

roka 2007/2008

Základná škola Školská 14, Bošany
■ Druhá zapojená škola
■ V súčasnosti šiesty ročník
■ 21 žiakov a žiačok s notebookmi 
 (+8 učiteľov/učiteliek)
■ Projekt prebieha od akademického 

roka 2008/2009

Dotazníky, testy, 
interview
Dotazníky sa zameriavali na zisťovanie, 
ako deti vnímajú technológie. Snažili sa 
identifikovať spôsoby používania digi-
tálnych technológií, zisťovať ich prístup 
k technológiám, a spôsoby, ako im pro-
jekt dokáže pomôcť pri školskej práci. 
Dotazníky súčasne obsahovali otázky 
na školský výkon detí a ich postoje ku 
školským a všeobecným záujmom, 
a o motivácii vo vzťahu k školským povin-
nostiam. Tento komponent umožní v Trs-
tenej porovnať výsledky z troch rôznych 
skupín:
■ Trieda využívajúca notebooky (NT)
■ Trieda bez notebookov, ktorá využíva 

prvky projektového využívania (PT)
■ Trieda bez notebookov, ktorá využí-

va tradičný prístup (BT)

Štúdia testovala hypotézy, či je možné 
počítačové technológie spájať s lepším 
výkonom v škole či motiváciou, či je 
možné spájať projektové vyučovanie 
s lepším školským výkonom a motiváciu, 
a prípadný facilitačný efekt prístupu detí 
k počítačovým technológiám v škole 
na projektové vyučovanie.
Dotazníky pre rodičov sa zameriavali 
na hodnotenie projektu zo strany rodičov, 
sledovanie zmien v záujmoch pozorova-
ných u ich detí, a prípadné problémy. 
Individuálne interview slúžili na hlbšie vy-
svetlenie informácií získaných v dotazní-
koch. Otázky sa zameriavajú na konkrét-
ne príklady, kedy notebooky pomohli pri 
školskej práci; či pomohli podnietiť záu-
jem o technológie, učenie či iné oblasti; 
či zasahujú do iných aktivít na akejkoľ-
vek úrovni (spoločenské aktivity, športy, 
domáce práce...) a prípadné bariéry či 
problémy.

Fókusové skupiny 
Fókusovú skupinu chápeme ako „myslia-
cu spoločnosť v miniatúre“ a jej dynami-
ka môže poukázať na hlbšie významy či 
témy, ktoré môžu byť relevantné pre spo-
ločnosť ako celok. Keďže analýza fóku-
sových skupín vychádza z predpokladu 
prepojenia na celkový diskurz v spoloč-
nosti, môže táto analýza pomôcť popísať 
celú škálu významov v rámci určitej témy 
a môže pomôcť definovať relevantné 
konštrukty. Pri generalizáciách je však 
potrebná veľká opatrnosť. Táto technika 
dokáže významne doplniť predchádza-
júce dve spomínané techniky (dotazníky 
a individuálne interview).
Fókusové skupiny sme realizovali s uči-
teľmi a učiteľkami v skupinách 5-8 par-

ticipantov; skupinu facilitovali výskumníci 
nielen v snahe zbierať odpovede na vý-
skumné témy, ale aj s cieľom podnietiť 
interakciu medzi účastníkmi a sledovať 
najširší možný rozsah reakcií. 

Prehľad tém pre učiteľov:
■ Ako projekt s notebookmi zmenil ich 

život a fungovanie v triede? Ako zme-
nil ich prácu so žiakmi, a ako zmenil 
žiakov?

■ Celkové skúsenosti s projektom – vý-
hody, silné stránky, slabé stránky

■ Konkrétne porovnanie žiakov v NB 
triede so žiakmi v iných triedach

■ Vnímané hrozby (riziká technológie, 
vystavenie nebezpečnému obsahu)

■ Návrhy na zapojenie technológie 
do vyučovania

■ Spôsoby využívania notebookov 
v triede (zameranie na edukačné cie-
le a stratégie)

■ Konkrétne príklady, ako notebooky 
pomohli žiakom rozvinúť určité spô-
sobilosti

■ Prípadné bariéry, problémy, prekážky
■ Odporúčania do budúcnosti

Limity výskumu
Limitovaná dostupnosť údajov z obdobia 
pred realizáciou projektu, takže tradičný 
experimentálny dizajn („predtým a po-
tom“) nebol dosiahnuteľný.
Napriek snahe porovnať údaje s kontrol-
nými skupinami, je potrebné zachovať 
maximálnu obozretnosť pri akýchkoľvek 
generalizáciách. Výsledky môže ovplyv-
niť množstvo faktorov – spôsobilosti 
učiteľov a ich štýly učenia, vzťah žiakov 
k učiteľom (obzvlášť na prvom stupni, 
kde jeden učiteľ učí väčšinu predmetov), 
motivácia na strane žiakov a učiteľov 
spojená s účasťou na pilotnom projekte, 
pozornosť médií venovaná projektovej 
triede, atď.
Zdá sa, že škola v Trstenej je jedinečnou 
inštitúciou – vedenie tejto katolíckej 
cirkevnej školy pôsobí motivovaným 
a otvoreným dojmom, žiaci sa zúčast-
ňujú rôznych medzinárodných súťaží 
a projektov, učitelia a žiaci pravidelne 
vyhrávajú rôzne ceny za svoje projekty, 
atď. Podobne, aj škola v Bošanoch má 
veľmi motivovaný zbor učiteľov, ktorí 
sú otvorení inováciám. Obe školy sú 
navyše situované vo výrazne rurálnom 
prostredí, pričom súčasne nie sú vôbec 
izolované (mesto Bošany sa nachádza 
na západe Slovenska, čo je najrozvinu-
tejší región v krajine; mesto Trstená sa 
nachádza na významnej medzinárod-
nej komunikácii spájajúcej Slovensko 
s Poľskom, v podstate takmer na hranici 
s Poľskom).
Zdá sa, že kognitívne spôsobilosti žiakov 
v experimentálnej triede v Trstenej boli 
už na začiatku mierne podpriemerné 
– učitelia uviedli, že mnohí žiaci pochá-
dzali zo sociálne znevýhodnených rodín. 
Aj keď to znamená, že projekt im mohol 
priniesť viac výhod ako priemernej triede, 
komplikuje táto nevyrovnanosť porovna-
nie s kontrolnými triedami či normami.
Porovnávame veľmi malé skupiny, takže 
ne/prítomnosť jedného či dvoch žiakov 
by mohla výrazne zmeniť celkový prie-
mer skupiny.

Z výsledkov 
V dotazníku pre žiakov sme sledovali 
postoje k jednotlivým stránkam práce 
v škole. Výsledky boli relatívne homo-
génne. Rozdiely v obľube jednotlivých 
predmetov môžeme pričítať vplyvu uči-
teľov. 
V Trstenej žiaci notebookovej triedy do-
siahli vyššie skóre takmer vo všetkých 
oblastiach – viac ich baví učenie a úlo-
hy, zvládajú podľa svojich slov školu bez 
problémov, baví ich učenie v škole ako 
také, baví ich matematika a učenie s po-
čítačom. Výsledky pre matematiku boli 
vo všetkých triedach veľmi podobné. Čo 
je najvýznamnejšie, 100 % žiakov note- 
bookovej triedy uviedlo, že ich baví uče-
nie v škole ako také. V ďalších otázkach 
určených už výlučne pre notebooko-
vú triedu títo žiaci uviedli, že ich výkon 
v škole sa po zavedení projektu zlepšil – 
to však svedčí skôr o ich vyššej motivácii 
než o objektívnom zhodnotení ich výko-
nu, keďže metakognícia nie je v tomto 
veku ešte plne rozvinutá.
Zdôrazňujeme, že ide o subjektívne vý-
povede žiakov, ktoré nie je možné chápať 
ako „reálny“ obraz ich školského výkonu. 
Pozitívne výsledky notebookovej triedy 
je možné prevažne interpretovať v tom 
zmysle, že sú viac motivovaní pre štúdium. 
Potenciálne zlepšenie v školskom výkone 
by bolo možné pozorovať až s väčším ča-
sovým odstupom a pri väčšej vzorke.

V Bošanoch bola úroveň školskej moti-
vácie celkovo nižšia, čo môžeme pripísať 
typickým charakteristikám tohto vývojo-
vého obdobia (vek v experimentálnej sku-
pine sa pohyboval od 11,7 do 13,2 rokov, 
v kontrolnej od 11,8 do 13,8). Napriek 
tomu je motivácia k práci v škole výrazne 
vyššia v notebookovej triede oproti kon-
trolnej. Významné rozdiely zahŕňajú do-
mény učenia a úloh, a matematiky. Keď 
žiaci hodnotia svoj výkon pred a po pro-
jekte, takisto hovoria o zlepšení.

Pri otázkach na najväčší doterajší úspech 
väčšina žiakov uvádza odpovede vzťahu-
júce sa k úspechom v škole, športovým 
výkonom či umiestneniam v súťažiach 
(napr. recitačná súťaž). V notebooko-
vej triede žiaci častejšie uvádzali úspe-
chy spojené s používaním technológie 
a s projektom (7 takýchto odpovedí 
v Trstenej, 3 v Bošanoch) – napr. „za-
čal som sa učiť vďaka notebookom“ či 
„moja prezentácia“.
Pri nedokončenej vete „Projekt mi po-

mohol…” až 6 žiakov v Bošanoch uviedlo 
„v učení“, a 3 odpovedali slovami ako 
„učenie je zábavnejšie“.
Všetci žiaci v Trstenej v rozhovoroch 
spomínali notebooky vždy v pozitívnom 
kontexte. Často spomínali používanie 
notebookov ako vec, na ktorú sa v škole 
tešia – a niečo, čo robí školu zaujímavej-
šou. Niektoré konkrétne výroky žiakov, 
s ktorými sme robili rozhovor (10 rôz-
nych žiakov):
1.  Tie notebooky nám viac pomohli 

v učení - učí sa mi lepšie.
2.  Keď neboli notebooky, škola nebola 

zábavná, iba stále pero držať, nemohli 
sme nič vyhľadávať na internete, ne-
jaké obrázky, všetko sme museli robiť 
normálne, písať perom. Teraz ma ško-
la baví viac.

3.  Pomohol mi pochopiť aj matematiku, 
to som vôbec nevedel.

4.  Do školy sa teším, najviac na note-
book.

5.  Na škole sa mi najviac páči notebook. 
Môžeme hrať matematiku, slovenči-
nu, výukové programy, ľudské telo. 

6.  Máme notebooky a nie len písanie. 
Môžeme na nich počítať matematiku, 
doplňovať vybrané slová, skladať kost-
livca. Teším sa, že na notebookoch ro-
bíme.

7.  Mala som problém s matematikou, 
potom som ju už vďaka notebooku 
pochopila. Stalo sa, že keď som neve-
dela, napísala som učiteľovi. 

8.  Napríklad matematiku mi to pomohlo 
pochopiť, mi to program vysvetlil, čo 
som nevedel. 

9.  Vtedy sme museli furt písať, teraz nie. 
Pre mňa je ľahšie robiť na notebooku, 
ako písať.

10. Na notebooku sa to rýchlejšie naučí-
me, všetko.

Žiaci nezaznamenali žiadne negatívne 
reakcie rodičov či iných žiakov v škole, 
nemali problém prispôsobiť sa odlišnému 
štýlu práce. Udávajú mnohé ďalšie záuj-
my okrem počítačov. Nezaznamenali sme 
významné rozdiely medzi žiakmi, ktorí už 
mali počítač doma pred projektom a tými, 
pre ktorých bol projekt prvým stretnutím 
s počítačom. Vnímanie notebookov žiak-
mi nie je centrované len okolo konceptu 

zábavy či hier, ani nie je vnímaný výhrad-
ne ako pracovný nástroj – skôr je vnímaný 
ako „zábavný pracovný nástroj“.

Aj v Bošanoch vnímali všetci žiaci note-
booky pozitívne. Často ich uvádzali ako 
niečo, čo im pomohlo alebo čo robí ško-
lu zaujímavou. Konkrétne výroky žiakov:
1. Notebook mi pomohol pochopiť ze-

mepis. 
2. Teraz je to zábavnejšie.
3. Vo všetkom si to viem lepšie teraz 

predstaviť cez notebook. Je to lepšie, 
zábavnejšie. 

4. Lepšie som pochopila zemepis. Teraz 
je lepšia angličtina, aj slovenčina je za-
ujímavejšia.

5. Odkedy máme notebooky, hodiny sa 
mi zdajú kratšie.

6. Učí sa mi ľahšie teraz.
7. Rada tvorím niečo nové. Dá sa na [in- 

teraktívnej] tabuli ukázať niečo všetkým, 
alebo aj zošit, keď chce pani učiteľka 
ukázať, tak ho dá pod vizualizér. 

Hodnotenie edukačného 
dosahu projektu 
Notebook pre každého žiaka
SPRÁVA Z VÝSKUMU 

Výsledky sú v percentách BT PN NT
1. Ako ťa baví učenie a úlohy? 68 65 82
2. Zvládaš školu bez problémov? 82 60 88
3. Baví ťa učenie v škole? 73 75 100
4. Baví ťa matematika? 82 90 94
5. Baví ťa slovenský jazyk? 73 80 76
6. Učenie s počítačom? 73 40 94

Výsledky sú v percentách BT NT
1. Ako ťa baví učenie a úlohy? 7 35
2. Zvládaš školu bez problémov? 7 40
3. Baví ťa učenie v škole? 0 35
4. Baví ťa matematika? 7 55
5. Baví ťa slovenský jazyk? 0 25
6. Učenie s počítačom? 60 95

Kto sa zúčastnil prieskumu
Žiaci a žiačky Trstená
■ Experimentálna skupina – note-

booková trieda (NT)
■ 2 kontrolné skupiny - projektová 

trieda, bežná trieda
Žiaci a žiačky Bošany
■ Experimentálna skupina – note-

booková trieda (NT)
■ 1 kontrolná skupina – bežná trieda
Rodičia – Trstená: 15, Bošany: 21, spo-
lu 36
Učitelia a učiteľky
■ 7 učitelia a učiteľky v Bošanoch 

(2 učiteľky angličtiny, geografia/
informatika, biológia, matema-
tika, dejepis, občianska náuka/
hudobná výchova);

■ 4 učitelia a učiteľky v Trstenej 
(učiteľ a učiteľky troch sledo-
vaných tried, a špeciálna peda-
gogička pracujúca so žiakmi so 
špeciálnymi potrebami)
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8. Ľahšie sa mi píše do notebooku, hlav-
ne gramatiku. Radšej robím s Kabri 
ako normálne rysovať. 

9. Ja som sa zlepšil v prírodopise. Som 
vypracoval referát o vtákoch a dostal 
som jednotku. 

10. Podľa mňa sa to lepšie naučím. Keď 
nám dá z matematiky úlohu, my si to 
stiahneme a vypracovávame napríklad 
do pracovných listov. Zlepšila som sa 
v matematike. 

V tejto skupine šiestakov výrazne rezono-
val prvok ľahšej komunikácie s učiteľmi. 
Napríklad: 
■ Ako dopadla písomka, učiteľom píše-

me. Inak by mi to nenapadlo, opýtať 
sa učiteľov, ako sa majú. Alebo akú 
som dostala známku.

■ Ľahšie je si s nimi písať cez MSN, ako sa 
s nimi rozprávať. Menej sa ho bojím.

■ Pýtame sa cez MSN učiteľov, ako sa 
majú, alebo čo som nepochopila.

■  Písal som si naposledy s pani učiteľ-
kou a mi povedala, že ma bude skú-
šať. Je to dobre, že ich môžeme kon-
taktovať.

Učitelia vo fókusovej skupine dodali, že 
vďaka technológiám ako Live Messenger 
sa na nich žiaci začali obracať aj s osob-
nými problémami - napríklad jedna 
žiačka sa pýtala otázky súvisiace s men- 
štruáciou.

Postoje učiteľov
Učitelia v Bošanoch sa vyjadrovali aj 
k zmenám vyvolaných projektom. Od-
povedali na otázky v dotazníku. V Trste-
nej bol priamo do projektu zapojený len  
1 učiteľ, takže dotazníky neboli potrebné. 
Učitelia sa k projektu vyjadrovali zväčša 
pozitívne. Za jeho výhody označovali 
najmä spôsobilosti, ktoré budú žiakom 
užitočné v budúcnosti, a spôsobilosti, 
ktoré žiakom pomôžu v budúcom za-
mestnaní. Výhody projektu vnímali skôr 
v oblasti motivácie, ako v zlepšovaní zná-
mok – aj keď učitelia v dotazníku určitú 
mieru zlepšenia naznačili.
Ako príklady využívania technológií uči-
telia často uvádzali projektové a interak-
tívne vyučovanie, ktoré tieto technológie 
umožňujú - zaznelo 11 konkrétnych prí-
kladov ako súťaže, vyhľadávanie infor-
mácií, tímová práca, triedny blog, e-twin-

ning. Špecifickým príkladom sú žiaci so 
špeciálnymi potrebami (poruchy učenia 
či narušená komunikačná schopnosť), 
ktorým technológie umožňujú lepšie 
zvládať znevýhodnenie a tým pádom vy-
rovnávajú ich šance.

Projektové a interaktívne vyučovanie:
■ ...ideme k počítačom a oni si tam 

vyhľadajú. Keď si majú nájsť, čo je 
to koža, hmat, čuch a tieto zmysly, 
konkrétny obrázok, a z toho potom 
projekt urobiť. Takéto projekty robili 
na stenu. A potom to, čo našli, vysvet-
ľovali to jeden druhému, ostatní kládli 
otázky. (Trstená)

■ To bolo projektové vyučovanie. Brali 
to tam ako encyklopédiu. Vytvorili si 
na jednej hodine kompletný [elektro-
nický] herbár a na druhej vyhľadáva-
li. To je, akoby sme chodili s knihou. 
Kedysi sme chodili s knihou na lúku 
a na kopci chytíme na lúke signál. 
(Trstená)

■ Triedny blog (Trstená)
■ Teraz sa učíme zlomky a včera som 

tam bola prvýkrát, vysvetľovanie zá-
kladné, odkiaľ kam a videla som, že to 
bolo úplne super, keď mali notebook, 
otvorili si jeden program, skladali sme 
kruh na časti, druhý program, vytvá-
rali sme zlomky, porovnávali sme dve 
tretiny, jedna polovica, mne sa to zdá 
veľmi efektívne, pretože som nemuse-
la nič kresliť na tabuľu, nič rozkladať 
(Bošany)

■ Za zemepis (...) je možnosť vidieť rôz-
ne mapy, nie len tie naše školské, tak 
isto si môžem nájsť nejaké video, ob-
rázok, nemusí kolovať knižka po trie-
de, môžu hneď vidieť všetci naraz, 
Google Earth používame, zorientu-
jú sa priamo v teréne, alebo hľadať 
na nete nejaké zaujímavosti, súťažia, 
kto najviac nájde. Tiež aj s interak-
tívnou tabuľou pracujem, dopisovali 
sme do mapy názvy štátov. Alebo aj 
horizontálnu a vertikálnu členitosť 
svetadielov a také. (Bošany)

■ Využívame programy hlavne na pre-
cvičovanie slovnej zásoby, nepravidel-
ných slovies, na to máme Language 
Lab, tiež aj zahraničné webové stránky, 
interaktívna tabuľa - pripravujeme pre-
zentácie, do ktorých sa dá dopisovať. 
Tiež robia aj prezentácie v rámci pro-

jektov, robili vlastné recepty, obľúbe-
né jedlá, potom sme to spojili, vznikla 
kuchárska kniha 6. A. Vizualizér, ten 
nám pomáha pri práci s pracovným 
zošitom, lebo dovtedy sme boli zvyk-
nutí len čítať tie odpovede, mnohí to 
mali zle napísané, teraz to pekne majú 
napísané na tej tabuli, každý si to od-
tiaľ odkontroluje. (Bošany)

■ My sa tiež snažíme veľa zmyslov za-
pojiť, nie len hovoriť o varení, ale aj 
variť, aby na tej angličtine všetko za-
pojili. Aj hovoríme, aj počúvame, zase 
tie zmysly, to sa nám zdá efektívne. 
Že nie len písanie, alebo hovorenie, 
ale kombinácia všetkých zmyslov. Tie 
deti nám dajú spätnú väzbu, keď vidí-
me to zlepšenie u detí. (Bošany)

■ Ja som mala súťaž, boli rozdelení 
do skupín a každý sedel niekde inde, 
jeden kapitán bol tam, druhý tam, to 
ani ja som ešte s tým nevedela až tak 
dobre robiť, nemali s tým najmenší 
problém. Hneď sa popripájali. Chlap-
ci sa s dievčatami spojili. Bolo dobré, 
radili sa, pomáhali si. Ani neviem, či 
sa k nejakému výsledku dopracovali, 
bolo tam 5 ťažkých otázok, ale tam 
išlo o niečo iného. Hľadať na nete, ale 
bolo to ťažké. Chlapci vyriešili 4, diev-
čatá asi len 2. (Bošany)

■ Majú tureckých kamarátov, e-twin-
ning. A vymenili sme si prihlasovacie 
údaje do MSN, už sme sa s tými turec-
kými deťmi spojili, vymenili si kontak-
ty a už komunikujú. Asi dva týždne. 
Individuálne s nimi komunikujú. Buď 
potom mne tie deti napíšu, alebo tak. 
(Bošany)

■ To sa nafotí, dá sa to na spoločný ser-
ver a tam sa to kopíruje, používa. Teraz 
sa chystáme, (...) deti sa zameriavajú, 
ja neviem, na dopravu, prostredie, ale-
bo prírodné pomery obce, fotografie 
uplatňujú a používajú, aj vlastné. (Bo-
šany)

■ To je dlhodobý projekt. (...) Si deti 
nájdu na internete, alebo naskenujú 
nejaké staré fotky kultúrnych pamia-
tok, potom to ofotia v súčasnosti a to 
budú porovnávať, ako sa to zmenilo. 
(Bošany)

Práca so žiakmi so špeciálnymi potrebami:
■ Dá sa robiť s počítačom, kde sú špe- 

ciálne programy. Kde ja môžem pozvý-

razňovať ten text. Obrovská výhoda je 
pre dysgrafikov, že miesto písania robia 
len vlnky (...) Možno urobí prekrás-
nu slohovú prácu, ktorú bude vedieť 
niekto prečítať. Dyslektikom zdôrazňu-
jem - robte si cvičenia, dopĺňajte, dik-
tátiky. Lebo ono to myslenie môže byť 
dobré, ale on ich nikdy nenapíše, keby 
nemal počítač. Ja ho využívam, naprí-
klad, mám dieťa s detskou mozgovou 
obrnou, pre ktoré je počítač pravá ruka, 
bez neho by nič nenapísalo. Ja mám 
program a aj ho dám rodičom, tu máte 
program a už len cvičte. (...) (Trstená)

Prínosy projektu 
z pohľadu učiteľov
Ako prínosy projektu pre učiteľov uvá-
dzali samotní učitelia zlepšenie efektív-
nosti ich práce (4 príklady), zvýšenie 
motivácie (4) a facilitáciu inovácií, kedy 
technológie nabádajú učiteľov k spestro-
vaniu prístupov či kurikula (3). Hlavne 
zvýšenie motivácie môže byť kľúčovým 
prvkom, ktorý môže eliminovať riziko vy-
horenia. Špecifickým prínosom bolo pre-
pojenie iných predmetov s vyučovaním 
angličtiny pri používaní anglického sof-
tvéru na matematike. Ďalším prínosom 
bolo zjednodušenie komunikácie medzi 
učiteľmi a žiakmi – technológia znížila 
tradičnú bariéru a žiaci častejšie oslovujú 
svojich učiteľov, či už pri otázkach súvi-
siacich so štúdiom, alebo pri osobných 
problémoch (5).
Prínosy na strane žiakov videli učitelia 
hlavne vo zvyšovaní ich motivácie k štú-
diu (6) a k osvojovaniu si spôsobilostí 
práce s textom (4). Tieto spôsobilosti sú 
v súčasnej dobe kľúčové, avšak nesledu-
jú ich žiadne u nás štandardizované testy. 
Zaujímavým motivačným faktorom je aj 
možnosť naučiť sa vo veľmi ranom veku 
spôsobilosti, ktoré neovládajú ani ich 
starší súrodenci či rodičia – ako napríklad 
práca s internetom či inštalácia periférií 
- a mať možnosť im ich následne doma 
sprostredkovať.
Prínosy pre rodičov videli hlavne v zjed-
nodušení domácej prípravy – rodičia 
nemusia vytvárať matematické príklady 
a môžu jednoducho sledovať progres 
svojich detí.
Ako problémy uvádzali predovšetkým 
technické otázky súvisiace so zavádza-

ním a správou systému, a potrebu zmeniť 
svoj systém prípravy – čo je však nároč-
né len na začiatku, kým si učiteľ vytvorí 
určitú sadu nástrojov a osvojí základné 
spôsobilosti.

Pre učiteľov – efektívnosť práce
■ Na tých IKT je najväčšia efektivita. 

Predtým, keď sme nemali notebooky, 
to bolo neefektívne, aspoň teda pre 
mňa. Predtým, keď sme nemali, sme 
museli chodiť do počítačovej miest-
nosti. Tá efektivita notebookov je 
v tom, že ja vysvetľujem a deti si zá-
roveň pozerajú v notebooku softvér 
a potom priamo už pracujú s tým soft- 
vérom. Čiže sú oboznámené s tým 
materiálom aj po technickej stránke, 
dostávajú to do vyučovania. A tá efek-
tivita sa zvýšila, lebo priamo pracujú 
s obsahom vzdelávacím. (Trstená)

■ Už aj oprava tých testov cez class ser-
ver, to už príde vyhodnotené a ja už 
len môžem nejaké pochvaly tam na-
písať. Ja mám teraz problém opraviť 
tie [klasické] diktáty. Človek si zvykne 
na pohodlie. (Trstená)

■ Napríklad pre mňa, poznámky im 
dám, nech si ich stiahnu, bola to pre 
mňa strata času, kým oni si napísali 
poznámky do pracovných zošitov, či 
už si ich niekto vytlačí, alebo nale-
pí do toho zošita... Potrebujeme čas 
ušetriť na takýchto veciach, písanie 
poznámok je strata času. (Bošany)

■ Je to jednoduchšie. Na hudobnej sme 
vyhľadávali ľudové pesničky na inter-
nete, alebo počúvali ich na NB, téma 
láska, alebo niečo. Potom sme to ro-
zoberali. (Bošany)

Pre učiteľov - motivácia
■ Už som všetko povedal, uľahčilo mi 

to život, spestrilo mi to vyučovanie. 
Začiatky boli ťažké, ale nemenil by 
som. Hlavná vec, čo mňa teší, ale je 
tá motivácia, že ja tie deti nemusím 
presviedčať, ide to samo. Toto je dô-
ležité. (Trstená)

■ Chuť do práce, veď ja prídem a všet-
ko tu mám. Už dokonca sa učím aj 
zapínať tú tabuľu. Technika uľahčuje 
život aj v školstve. (Trstená)

■ Ja sa musím priznať, že aj ja sa viac 
naučím, čo neviem. Lebo teraz učím 
zoológiu, zvieratá a o každom si niečo 
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pozriem, o každom zvierati sa nedá, 
ale ja sa viac naučím, viac si zapamä-
tám. Lebo oni sa ma pýtajú a tento 
koľko sedí na vajíčkach? Už si to aj ja 
lepšie zapamätám. (Bošany)

■ No ja poviem, (...) pre nás je to záži-
tok. Otvorím si Windows, sme tam 
v sieti učitelia zo Slovenska, čo sme 
na Modernom učiteľovi, kto čo pridal 
pozeráme. Jedna prezentácia - peknú 
prezentáciu robili, druhá kolegyňa 
pridala pekný film na YouTube, na- 
ozaj mám prehľad, čo učitelia dokážu 
urobiť. (...) Ako fakt dobré materiály. 
A pre mňa (...) to urobilo veľký pokrok 
a vidím, čo učitelia dokázali, čo urobi-
li. A je to inšpirácia a motivácia. A to 
nielen pre mňa. (Bošany)

Pre učiteľov – facilitácia inovatívnosti
■ Dostal som sa do štádia, že všetko 

mám hotové, jeden mesiac som šiel 
rovnakým štýlom. A už ku koncu som 
pozeral, už boli takí, že „zase toto...“. 
Presne ako [meno kolegyne] vravela, 
ak človek im nevymyslí niečo nové, 
tak to príde do toho štádia, že zase 
je všetko nudné. Musí byť stále nejaká 
zmena. (Trstená)

■ Z týchto povinných úloh, keď im 
dám referát, to je zase niečo iné, re-
ferát ich baví. Musia sa stretnúť, do-
hodnúť, čo máš ty, čo mám ja, pošli 
link. To ich baví. Ale už ich nebavia 
diktáty, lebo tie cvičenia sú stále tie 
isté. Ale stále ich to viac baví, ako 
keď to majú robiť ručne. Veď aj člo-
veka baví - má novú robotu, baví ho 
to, potom už nie, stereotyp a chce 
odísť. (Trstená)

■ Keď zavrieme dieťa do žalára a bude 
tam za ním chodiť dozorca, to die-
ťa sa za desať rokov naučí čítať. Ale 
akým spôsobom? Tak isto aj tradič-
ným učením. Naučí sa čítať. Tak isto 
aj s NB. Možno za ten istý čas. Ale čo 
je dôležité, že tie deti to baví. Predsa 
je to nová technológia, metóda, nie je 
to okukané. Tie formy práce sú úplne 
iné. (Trstená)

Pre učiteľov – interakcia s vyučovaním 
angličtiny
■ Je tam veľa takých programov, ale 

väčšina je v angličtine, môžem pove-
dať. Ale zistila som, že to nie je žiad-
ny problém. Ja ako angličtinu až tak, 
koľko viem, toľko viem. Mala som 
problém, keď sme začali aj vyslovo-
vať pred deckami a bolo to zábav-
né, lebo decká tiež nechcú hovoriť 
nahlas po anglicky mimo angličtiny. 
Včera sme mali dva programy zlom-
ky, oba po anglicky, možnosti vypísa-
né, najmenší problém s tým nebol. Ja 
som vyslovila, decká vyslovili, takže 
nebol problém, ony hrajú aj hry rôz-
ne. (Bošany)

Pre žiakov aj učiteľov – vzájomná komu-
nikácia
■ Až ten chat zneužívajú, na začiat-

ku písali len „tomu nerozumiem“, 
ale teraz ja prídem večer za počítač 
a chcem toho spraviť veľa a z každej 
strany na mňa píšu, pán učiteľ čo 
máme na úlohu? V zozname je 5 000 
žiakov, ale on napíše mne. No tak mu 
napíšem. Často si píšeme, vždy keď 
ma vidia svietiť, tak píšu, niekedy až 
kraviny. Zneužívajú to niekedy, o 9:30 
ešte na chate večer, ráno oči zlepené. 
(Trstená)

■ Teraz, je bežná hodina, ja sedím v ria-
diteľni, a príde mi päť správ cez MSN. 
(Bošany)

■ Ja tiež, MSN, večer mi chodí stále. Keď 
sa prihlásim. Ale som si s nimi vytvori-
la vzťah, aký by inak nebol. Aj také in-
tímne veci, že mala som menštruáciu, 
nechcela som vám to hovoriť. Tak im 
pošlem slniečko a tak. Ale zase keď 
chcem robiť, tak sa nedá. Lebo mi stá-
le píšu. (Bošany)

■ Keď je vo štvrtok dejepis, tak v stre-
du sa ma pýtajú, akú máme domácu 

úlohu, či bude písomka, koho budem 
skúšať napríklad. (Bošany)

■ Táto chatová komunikácia zlepšuje 
vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Zlep-
šuje to. Aj sa snažíme do iných tried. 
(Bošany)

Pre žiakov – motivácia (na druhom stup-
ni pomáha udržať motiváciu aj žiakom, 
ktorí prestávajú stíhať):
■ Keď nadané dieťa dostane tento 

notebook, je schopné využiť to ma-
ximálne, tie svoje schopnosti na sto 
percent, encyklopédie už vedia na-
spamäť. Ale keď to dostane žiak, kto-
rý nemá až také dispozície, a v úvo-
dzovkách ten sa s tým trápi. Ale je to 
dobre pre neho, lebo sa naučí, opraví 
si to, nemusí nad ním nikto sedieť. 
Ale omnoho viac prerátajú, prečítajú 
tých informácií ako klasicky. Ponúka 
im ten notebook viacej možností. 
Napríklad, svaly, 3D pohľady do kos-
tí, takéto veľké veci, ktoré sa budú 
učiť až v 8. triede, oni to už majú len 
tým, že to pozerajú. Prídu do osmičky 
a aha, veď toto som už videl. Výsled-
ky prídu po rokoch. To sa nedá teraz. 
(Trstená)

■ Učiteľka: Mne sa zdajú krátke tie hodi-
ny, niekedy neostane čas na skúšanie, 
lebo ja potrebujem aj ústne známky, 
nie len písomné. Máme projekt, ktorý 
robia, aj nové učivo, aj to, aj to a nestí-
hame jednoducho. 

 Moderátor: To aj žiaci hovorili, že sa 
im zdajú krátke tie hodiny. (Bošany)

■ V matematike, postupom ročníkov, 
už to učivo je ťažké, nie všetci majú 
na to, že ho kompletne zvládnu. No 
a s notebookom, všetci tí žiaci sú 
veľmi zruční a ešte aj tí najslabší žia-
ci robia zarovno s tými šikovnejšími, 
ba dokonca sú šikovnejší. Jednodu-
cho inak by tieto deti na matematike 
nevynikli, neurobili by tú úlohu prvé. 
A takto to poradia aj tomu šikovnej-
šiemu povedzme. (Bošany)

■ Mne sa zase stalo, že ma deti začínajú 
predbiehať, že prídu a popredu mi dajú 
prezentáciu. Spravia akoby za mňa 
dopredu. Píšu mi cez MSN, čo bude-
me preberať v pondelok, pritom je to 
v učebnici a oni dobre, spravím prezen-
táciu. Aj to fakt urobia. (Bošany)

■ Žiaci sú viacej motivovaní, dajú sa ro-
biť rôzne tajničky cez vizualizér, rôz-
ne hry, žiaci viacej vidia, mnohí si viac 
zapamätajú, keď vidia, vyučovanie je 
pútavejšie, žiaci sú radi. (Bošany)

■ Ja som zistila, že deti čítajú. Na inter-
nete si sťahujú knihy a to je vec, na 
čo sme my neupozorňovali. Ja som 
to s deckami nepreberala. (...) Sa 
dievčatá bavili (...), knihu (...), kde to 
stiahnem, daj mi linku, ony už komu-
nikovali (...). Sťahujú si elektronické 
knihy. Dám si notebook a idem čítať. 
(Bošany)

Pre žiakov – učia sa pracovať s informá-
ciami
■ Moderátor: Vyhľadávajú si informácie 

sami? Že by si niečo vygooglili? 
 Učiteľ: Niekedy ma tým prekvapia. 

Kamene napríklad. Dám im seminár-
ku urobiť. Chcem, aby to bolo v tom 
detskom podaní. A oni urobia to, že 
skopírujú text aj komplet s latinský-
mi názvami, dobre, tak to zavesia 
na blog, majú to vysvetliť. Oni pocho-
pia, že musia vedieť vyberať informá-
cie, lebo už to nevedia vysvetliť. Zistili, 
že je to ľahké, oni hodili vysokoškol-
skú seminárku. Sme sa tým pádom 
naučili vyberať informácie. Tak sme sa 
to naučili. 

 Učiteľ: Napr. článok z prírodovedy, 
vyberte mi podstatu. Ale oni kým 
všetko vypíšu, tak to zaberie tridsať 
minút. Ale keď im dám text v elek-
tronickej podobe... Urobia CTRL-C, 
CTRL-V a za 5 minút to majú urobené. 
Dobre čítajú s porozumením. S no-
tebookom to trvá kratšie a viac toho 
stihneme. (Trstená)

■ Keď aj mali v pracovnom zošite za-
danie, nájdi nejakú stavbu, tak on len 
okopíroval. Takže oni sa učia, že ne-
môžu len okopírovať, ale musia nájsť 
text, vybrať stade tú podstatnú infor-
máciu, to ich učíme vlastne. (Bošany)

■ Zvyknú [používať viacero zdrojov 
v referátoch]. Áno, musia, vedieme 
ich k tomu.

■ Tie informácie z internetu nie sú vždy 
pravdivé, to sme sa aj bavili, že de-
ťom treba povedať, že čo sú oficiálne 
stránky, napríklad aj o vlajkách. (Boša-
ny)

Pre žiakov – ovládajú spôsobilosti, ktoré 
učia rodičov či starších súrodencov
■ Dokonca sa rodičia aj tešia, že tie deti 

notebooky nosia domov. Lebo ako si 
robia úlohy, tak popritom, aha mami, 
tuto klikneš, takto, takto. Lebo už 
práve siete sa musia učiť, a sú tretiaci 
a už pomaly učia všetko starších súro-
dencov. Tým pádom, že sú s tým stále 
v kontakte, sú s tým perfektne oboz-
námení. Bude pre mňa problém, keď 
dostanem prvákov, zrazu sek a nič. 
(Trstená)

Pre rodičov
■ Rodičia si to skôr pochvaľujú. Prišiel 

so zošitom a rodič musel vymyslieť 
príklady. Teraz, keď prídu domov, tak 
ten žiak si môže s tým notebookom 
tam vedľa sadnúť, a je to presne to 
isté. Rodič si môže robiť svoju robo-
tu, popritom samozrejme komuni-
kácia musí byť, uľahčilo to prácu aj 
rodičom. Ale píšu každý deň diktát. 
Šesť viet každý deň musia doniesť. 
(Trstená)

Problémy – technické zvládnutie a ná-
ročnosť prípravy
■ Ubehlo aj 20 minút a zrazu batérie 

vybité, a čo s tým? Kam tie veci uložiť, 
no taký mesiac nám to trvalo. A tak 
isto aj tie softvérové veci, nevedeli to 
ovládať. Poznali, ale sa zľakli, že to po-
kazili, celú noc nespali, že to pokazili. 
Tá hygiena s notebookom, také tie ná-
vyky s notebookom. (Trstená)

■ Máme správcu siete, to len takto 
donesiem kôpku notebookov, toto 
nám nejde a on to do hodiny opra-
ví. Správcu siete by som nezvládal 
robiť. Také drobnosti sme sa už na-
učili robiť. Ale toto nie. Na to je ten 
správca. Toto na tých školách chýba, 
že nemajú takého šikovného správ-
cu. A ďalšia vec je bezpečnosť, stalo 
sa, že sa rozbil počítač. A to musí byť 
poistené. Učiteľ sa nemusí vyznať 
v tej technike, ale musí byť angažo-
vaný. Teraz už napríklad to budem 
mať ľahšie, lebo už viem, čo a ako, 
mám nejaké skúsenosti. A už sa to 
rozbieha na Slovensku úplne v poho-
de. (Trstená)

■ No pre mňa to je náročnejšie. Ja učím 
len prvý rok na škole a musím si pre-
zentácie pripraviť, pohľadať niečo 
na internete, možno ešte praxou nie 
som zbehlá, ale je to pre mňa omno-
ho náročnejšie. (Bošany)

Ďalšie poznámky 
k fókusovým skupinám
■ Aj učitelia iných tried majú záujem 

o väčšie využívanie technológií.
■ Ovládanie a používanie technológií 

nehodnotia učitelia ako problém.
■ Vysoké školy by sa však mali viac za-

merať na prípravu budúcich učiteľov 
na používanie IKT.

■ Technológie si podľa učiteľov mnohí 
ľudia predstavujú ako pasívny proces 
– čo je však nástraha, ktorej sa musí 
učiteľ vyhnúť. Ak sa to podarí, doká-
žu IKT vzbudiť záujem aj o tradičné 
formy vyučovania a facilitovať čítanie 
kníh, písanie, atď.
Učiteľ: Lebo tak isto sa stretávam 
s názormi, že deti zabudnú čítať, písať 
a stanú sa z nich závisláci, proste to 

sú všetko také bludné názory, ktoré 
keď počujú, že aha majú NB. Ale to aj 
tak médiá spropagovali, že namiesto 
knižiek dostali NB, no ale je to pravý 
opak. (...) Doteraz to chápali ako kino, 
(...) že žiak sedí ako v kine, pozerá 
na to. (...) Aby to bolo efektívne, tie 
deti musia mať kontakt s tým výuko-
vým materiálom. 
Moderátor: A čítajú teda aj knižky 
stále, neprestali čítať?
Učiteľ: Určite, určite. Už rok majú NB, 
keby nevedeli čítať, tak ten test nepre-
čítajú. (Trstená)

Prípadová štúdia – 
žiačka so špeciálnymi 
potrebami
Žiačka R. z Trstenej má podľa slov špe-
ciálnej pedagogičky „narušenú komuni-
kačnú schopnosť, veľmi zlú výslovnosť, 
dyslexiu multiplex, zle vyslovuje, nápra-
va nie je nemožná, ale veľmi sťažená“. 
Uvádza, že absolvovala logopedické 
cvičenia, čo jej však veľmi nepomohlo. 
Časom sa podarilo dosiahnuť určité 
zlepšenie – predovšetkým v porozumení 
textu a v rýchlosti čítania. Projekt jej však 
podľa špeciálnej pedagogičky pomohol 
predovšetkým v tom, že jej umožnil ko-
munikovať (cez chat), a zároveň zvýšil jej 
motiváciu k štúdiu:
■ Baví ju to chatovanie, využíva to 

dosť často. Je tam problém občas, 
tie slová idú tak všelijako, že občas 
rozmýšľam, čo tým chcela povedať, 
ale využíva to. (...) Dôležité je, že ju 
to začalo baviť. 

Náročnú testovú batériu, ktorú sme 
zadávali deťom, zvládla R. (s pomo-
cou špeciálnej pedagogičky) súbežne 
s ostatnými žiakmi. Keďže sme výskum 
prezentovali ako anonymný, z etických 
dôvodov sme jej výsledky nevyhodnoco-
vali samostatne.
Samotná R. v rozhovore uviedla, že je 
pre ňu výrazne jednoduchšie písať na klá-
vesnici ako rukou. Od začiatku projektu 
sa podľa vlastných slov zlepšila aj v ma-
tematike. Spomenula, že notebook jej 
niekoľkokrát umožnil byť v pozícii, kedy 
mohla dokonca ona pomôcť starším sú-
rodencom či spolužiakom – napríklad im 
vysvetlila, ako sa vypína hra, alebo im cez 
softvérové aplikácie vysvetľovala niekto-
ré gramatické pravidlá. 
Špeciálna pedagogička v Trstenej pova-
žuje informačné technológie veľmi vhod-
né pre prácu s deťmi ako je R. Uvádza 
konkrétne príklady – notebooky priná-
šajú podľa jej slov takýmto deťom mož-
nosť intenzívnejšie si precvičovať rôzne 
spôsobilosti, ale súčasne je to pre ne aj 
jedinečná možnosť vyjadriť sa či priamo 
komunikovať:

■ Dá sa robiť s počítačom, kde sú špe- 
ciálne programy. Kde ja môžem po-
zvýrazňovať ten text. Obrovská výho-
da je pre disgrafikov, že miesto písa-
nia robia len vlnky (...) Možno urobí 
prekrásnu slohovú prácu, ktorú bude 
vedieť niekto prečítať. Dyslektikom 
zdôrazňujem - robte si cvičenia, do-
pĺňajte, diktátiky. Lebo ono to mysle-
nie môže byť dobré, ale on ich nikdy 
nenapíše, keby nemal počítač. Ja ho 
využívam napríklad, mám dieťa s det-
skou mozgovou obrnou, pre ktoré je 
počítač pravá ruka, bez neho by nič 
nenapísalo. Ja mám program a aj ho 
dám rodičom, tu máte program a už 
len cvičte. (...) 

Závery
Nepotvrdili sme vzťah medzi počí-
tačovými technológiami a výkonom 
v kognitívnych testoch. Merané kogni-
tívne schopnosti nepodliehajú zme-
nám v čase (možno ich chápať aj ako 
dispozičné faktory pre výkon v dlhodo-
bejšom horizonte). Rozdiel experimen-
tálnych tried oproti bežným triedam či 

triedam s projektovým vyučovaním sa 
prejavil predovšetkým v dimenzii mo-
tivácie. Na základe vyhodnotenia dát 
môžeme uzavrieť, že projekt Notebook 
pre každého žiaka zvyšuje motiváciu 
žiakov a zvyšuje ich záujem o prácu 
v škole. Na základe porovnania s trie-
dou, ktorá nevyužíva notebooky, ale 
pracuje projektovým štýlom a s triedou, 
ktorá tiež nevyužíva notebooky, ale pra-
cuje bežným spôsobom, máme dôvod 
predpokladať, že rozdiel nesýti len pro-
jektový prístup, ale samotné použitie 
technológií.
V Trstenej žiaci notebookovej triedy 
dosiahli vyššie skóre takmer vo všetkých 
oblastiach motivácie – viac ich baví uče-
nie a úlohy, zvládajú podľa svojich slov 
školu bez problémov, baví ich učenie 
v škole ako také, baví ich matematika 
a učenie s počítačom. Výsledky pre 
matematiku boli vo všetkých triedach 
veľmi podobné. Čo je najvýznamnej-
šie, 100 % žiakov notebookovej triedy 
uviedlo, že ich baví učenie v škole ako 
také. V ďalších otázkach určených už 
výlučne pre notebookovú triedu títo žia-
ci uviedli, že ich výkon v škole sa zlepšil 
po zavedení projektu – to však svedčí 
skôr o ich vyššej motivácii než o objek-
tívnom zhodnotení ich výkonu, keďže 
metakognícia nie je v tomto veku ešte 
plne rozvinutá.
V Bošanoch bola napriek celkovo nižšej 
úrovni školskej motivácie (typická cha-
rakteristika ranej adolescencie) v expe-
rimentálnej skupine výrazne vyššia mo-
tivácia k práci v škole oproti kontrolnej. 
Významné rozdiely zahŕňajú domény 
učenia a úloh, a matematiky. Keď žiaci 
hodnotia svoj výkon pred a po projekte, 
takisto hovoria o zlepšení. Aj keď existuje 
tendencia dištancovať sa od školy na de-
klaratívnej úrovni, test nedokončených 
viet jasne naznačuje spojenie medzi ich 
školským prospechom a notebookovým 
projektom.
Ako prínosy projektu pre učiteľov uvá-
dzali samotní učitelia zlepšenie efek-
tívnosti ich práce, zvýšenie motivácie 
a facilitáciu inovácií, kedy technológie 
nabádajú učiteľov k spestrovaniu prístu-
pov či kurikula. Ďalším prínosom bolo 
zjednodušenie komunikácie medzi uči-
teľmi a žiakmi.
Podľa odpovedí v dotazníkoch pre ro-
dičov sú rodičia s projektom spokojní, 
a myslia si, že projekt prinesie ich deťom 
v budúcnosti výrazné výhody (s týmto vý-
rokom súhlasilo 100 % rodičov). Osem-
násť rodičov z 36 súhlasí, že počítačové 
technológie môžu motivovať ich dieťa, 
aby sa lepšie učilo.
Na základe rozhovorov so žiakmi a uči-
teľmi predpokladáme, že ak sa IKT pou-
žívajú aktívne, môžu dokonca podnietiť 
záujem o tradičné formy učenia (čítanie 
kníh, písanie, atď.). Ďalej predpokladá-
me, že projekt môže rozvinúť spôsobi-
losti žiakov v špecifických doménach 
ako napríklad schopnosť spracovávať 
informácie, vyhľadávať v internete 
a pracovať s textom vo všeobecnosti; 
nie sme si však vedomí žiadneho štan-
dardizovaného nástroja, ktorý by doká-
zal danú hypotézu v tejto vekovej sku-
pine overiť.
Obe experimentálne triedy pozostávali 
zo žiakov s priemernými alebo mierne 
podpriemernými kognitívnymi skóre, tak-
že akékoľvek zvýšenie ich motivácie má 
významnú hodnotu. Takéto deti môžu 
navyše veľmi profitovať z jednoduchšej 
komunikácie so svojimi učiteľmi. Techno-
lógia má potenciál podporiť takéto deti 
a umožniť im zlepšiť výkon v škole.

Radomír MASARYK, Lenka SOKOLOVÁ, 
Pedagogická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave (Krátené)

Realizáciu štúdie iniciovala a financovala 
spoločnosť Microsoft Slovakia, s. r. o., 

ktorá je partnerom projektu 
Notebook pre každého žiaka

Foto Výskum NPKŽ



Cieľom projektu Ako sa žilo kedysi, kto-
rý bol podporený Kontom Orange, bolo 
aplikovať prvky ľudových tradícií do vy-
učovacieho procesu inou, netradičnou 
formou a zároveň získať čo najviac infor-
mácií o minulosti obce.
Projekt trval päť mesiacov, počas ktorých 
sme spoločne so žiakmi 1. stupňa ZŠ: 
navštívili obecný úrad a rozprávali sa so 
starostom, študovali obecnú a farskú kro-
niku, tvorili prezentácie o minulosti obce 
v MS PowerPointe, spoločne vytvorili 
Zemplínsky nárečový slovník. Zaujímavou 
úlohou pre žiakov bola tvorba vlastných 
rodostromov či koláží krojov Rakovca. Po-
zvali sme na besedu starých ľudí, aby nám 
povedali, ako sa žilo kedysi. Po návšteve 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach 
sme už mali jasnejšiu predstavu o živote 
našich predkov. Záverečným produktom 

projektu bola výstava starého nábytku, 
predmetov denného používania i fotogra-
fií, ktorú sme v prvý júnový týždeň otvorili 
taktiež pre obyvateľov obce. Všetky po-
znatky sme zhrnuli a vystavili vo vitrínach 
ako stálu expozíciu na chodbe školy.

Projekt bude trvalým prínosom pre žia-
kov, ktorí vo vlastivede či počas regionál-
nej výchovy budú spoznávať život obce 
v minulosti.

Mariana IVANOVÁ, ZŠ s MŠ Rakovec

V jarných mesiacoch sa učitelia ZŠ s MŠ 
kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Smolenice 
a učitelia z okolitých základných škôl zú-
častnili školenia Mediálna výchova, ktoré 
zorganizoval Martin Bodis, riaditeľ ZŠ 
s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, pod zášti-
tou Katedry slovenského jazyka FF UKF 
v Nitre. 

Jednotlivé stretnutia boli organizované 
prednáškovou formou s praktickou čas-
ťou. Prednášky viedli viacerí odborníci. Ľu-
bomír Kralčák nás uviedol do problemati-
ky mediálnej výchovy. Prof. Marta Žilková 
podrobne a zaujímavo predniesla, ako 
vyučovať mediálnu výchovu, metodicky 
s videoukážkami rozobrala jednotlivé časti 
vyučovacej hodiny, poskytla názorné ukáž-
ky a dala návody, ako pracovať so žiakmi 
na rôznych typoch vyučovacích hodín. 
Marcel Olšiak učiteľov obohatil svojimi 
pestrými návodmi a radami, ako využiť me-
diálnu výchovu vo všetkých vyučovacích 
predmetoch. Záverečné školenie zorgani-
zoval v regionálnej televízii Krea v Galan-
te. Zamestnanci televízie učiteľov podrob-
ne oboznámili so svojou prácou, previedli 
ich po všetkých odborných miestnostiach, 
vysvetlili, kde sa spracovávajú jednotlivé 
časti programov. Každý účastník školenia 
si mohol vyskúšať nahrávanie a čítanie 
správ z čítačky. Samozrejme, nechýbal ani 
rozhovor s jednotlivými učiteľmi, ktorí ho-
vorili o význame mediálnej výchovy a jej 
zapracovaní do vyučovacieho procesu.

Anna FRAňOVÁ

Ako sa žilo kedysi
VLASTIVEDA

ŠINTAVA

Prebúdzanie lásky k prírode a rozvíjanie 
environmentálneho povedomia ľudí je 
správny smer. Najlepšie je začať už u detí, 
aby sa priateľský prístup k prírode a život-
nému prostrediu stal pre ne samozrejmos-
ťou. Podarí sa to len vtedy, keď do nášho 
úsilia dáme kúsok srdca a lásky.
Náš deň v prírode sme začali relaxom. 
Deti sa pohodlne uložili na umelý trávnik 

a začali pracovať so svojou fantáziou. 
Okolitý svet vnímali všetkými zmyslami. 
Počúvali žblnkot potôčika, svrčky, vtáči-
ky. Zrazu cup, do trávy spadla šiška malej 
veveričky. Zo šišky vypadlo malé semien-
ko. Deti si predstavili, že sú práve týmto 
semienkom, a zahrali sa aktivitu Buď 
strom, pri ktorej zo semienka vyrastie 
strom. Prežili s ním jeho život, ale i umie-
ranie, keď ho človek spílil. Za stromom 
plakali vtáčiky i margarétky. Ako strom 
padal, spadli z neho listy, na ktorých boli 
napísané otázky z aktivity Záchrancovia 
stromov, na ktoré deti odpovedali. 
Vietor privial veľkú margarétku, ktorá 
bola vyrobená z kartónu. Bola na nej na-
písaná báseň.

Margarétka, moja biela,
lístočkov máš pekných veľa.
Na prostriedku gombík žltý,
kto je to len taký krutý,
že ťa trhá, kmáše,
o pár krokov ďalej hádže.

Báseň deťom pripomenula, ako sa majú 
správať k rastlinkám v prírode. Svet okolo 
nás je plný nádherných prírodných javov, 

nad ktorými rozum žasne a srdce pook-
reje, ak sme schopní vidieť ich.
A naše deti ich vidieť chceli. Boli dosta-
točne pripravené na aktivitu z okruhu 
rastliny a ľudia Jeden meter štvorcový 
zázrakov. Táto hra prebiehala v okolí cha-
ty. Deti pracovali v malých skupinkách. 
Vedúci skupiny im vymeral kúsok lúky, 
stráne, lesa. V tomto priestore skúmali 
trávu, kvietky, živočíchy, stromy, kame-
ne... Dostali kartón, na ktorý prírodniny 
lepili. Na konci hry predstavovali svoje 
projekty a rozprávali o tom, čo zistili svo-
jím pozorovaním a čo v nich tento kúsok 
zeme vyvolal. Následne si vyskúšali pa-
mäť a pozornosť hmatovým testom, pri 
ktorom mali zaviazané oči šatkou.
Na záver sa deti zahrali aktivitu Pavučin-
ky. Potravinová sieť, tak môžeme nazvať 
spleť vzťahov a väzieb na rôznych úrov-
niach medzi rastlinami a živočíchmi, dáva 
jasný obraz o vzájomnom vzťahu rastlín 
a živočíchov v ekosystéme. Potvrdzuje, 
že všetky organizmy sú navzájom popre-
pájané a každý jedinec je rovnako dôle-
žitý. Pri hre deti sedeli v kruhu a hádzali si 
klbko nití. Zrazu sa im nad hlavami obja-
vil malý, do modra sfarbený motýlik. Po-
stupne si začal sadať na ich čiapky, ruky 
ba dokonca jednému dievčatku pristál 
na nošteku. To bola asi odmena za to, že 
deti neporušili naše heslo dňa: Prišli sme 
sem, aby naše oči vnímali krásu prírody, 
aby naše uši počúvali orchester prírody, 
aby naše nohy a ruky nezničili to, čo je 
jedinečné.

Vychovávateľky ŠKD 
pri ZŠ E. M. Šoltésovej v Krupine

UČENIE V PRÍRODE 

Naše objavovanie 

Učitelia absolvovali
kurz mediálnej výchovy

Neobyčajne bohatá a pestrá príroda, 
v ktorej sú zachované prvky pôvodného 
kopaničiarskeho osídlenia, vrátane ľudo-
vých tradícií a kultúry, to sú Biele Karpaty. 
Takmer po celej dĺžke lemuje slovenskú 
časť Bielych Karpát bradlové pásmo, 
ostré vrchy a vápencové hrebene. Vy-
skytujú sa tu neveľké jaskyne a priepasti, 
na vrcholoch bradiel aj romantické zrú-
caniny stredovekých hradov. V krajinnej 
scenérii sa mozaikovito striedajú roz-
siahle lesy s lúkami, poľnohospodárskou 
krajinou a osídlením. Toto veľké prírodné 
a kultúrne dedičstvo je potrebné zacho-
vať aj pre nasledujúce generácie. Preto 
boli Biele Karpaty na Slovensku vyhlá-
sené v roku 1979 za chránenú krajinnú 
oblasť, ktorá má v súčasnosti rozlohu  
435 km2. V severnej časti Bielych Karpát 
ležia v chránenej krajinnej oblasti obce 
Červený Kameň a Mikušovce.
V rámci Enviroprojektu 2007 žiaci zo ZŠ 
Mikušovce v spolupráci s rodičmi obnovili 
10 studničiek a pri niektorých vybudovali 
oddychové miesta. Už vtedy sme vedeli, 
že obnova studničiek je len prvý krok, pre-

tože sme plánovali prepojiť sieť studničiek 
náučným chodníkom, ktorý predstaví nie-
len našim žiakom, obyvateľom obce, ale aj 
ich návštevníkom jedinečnosť fauny a fló-
ry Chránenej prírodnej oblasti Biele Kar-
paty. Pri obnove studničiek vznikla medzi 
obyvateľmi skupina viacerých nadšencov 
(rodiny Kopačkovcov, Filípkovcov, Hlavá-
čovcov, Matejíčkovcov, Pagáčovcov...), 
ktorí ochotne a bez nároku na odmenu 
s nami spolupracovali. Vlastne aj na ich 
podnet sme chceli projekt studničiek do-
končiť tak, aby priniesol poznanie. Preto 
sme sa rozhodli vybudovať Náučný chod-
ník: Mikušovskými bradlami. V minulých 
dňoch sa tento projekt stal realitou.
Náučný chodník tvorí 7 panelov, ktoré 
sú umiestnené v blízkosti obnovených 
studničiek. 
Uskutočnením tohto projektu sme chceli 
upozorniť verejnosť na potrebu ochrany 
prírody, starostlivosť o ňu. No chceli by 
sme, aby sa náučný chodník stal vyhľa-
dávanou zastávkou pri turistických pre-
chádzkach nielen obyvateľov obce, ale 
aj jej návštevníkov. (žv)

NÁUČNÝ CHODNÍK

Mikušovské bradlá
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Vlastný región má svoje oprávnené po-
stavenie vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese, predovšetkým ako silný výchovný 
aspekt. Žiak si tak uvedomuje svoju 
spätosť s daným regiónom. Je to prostre-
die, ktoré pozná, a preto treba budovať 
a upevňovať tento vzťah. Nadväzovanie 
na regionálne obsahy v cieľavedomom 
výchovnom a vzdelávacom projekte 
slúži aj na socializáciu žiaka, na jeho za-
pájanie sa do života. Takéto získavané 
vedomosti, schopnosti a postoje sa týka-
jú všetkých základných životných aktivít 
človeka, sociálnych rol a pozícií, ktoré 
počas života zaujíma.

Vyučujúci môže siahnuť po bohatej škále 
regionálnych prvkov, ktoré daný región 
ponúka, či už ide o ľudové tradície, fol-
klór, prírodné pamiatky, kultúrne pamiat-
ky, históriu... Môže ich použiť vo všetkých 
vyučovacích predmetoch. 

Ciele vyplývajúce z regionálnej výchovy:
■ formovať kladný vzťah k obci a regiónu,
■ viesť žiakov k poznaniu materinského 

jazyka aj cez poznanie miestneho ná-
rečia,

■ vzbudiť záujem o tradície regiónu,
■ vnímať seba ako súčasť regiónu,
■ na základe regionálneho materiálu 

z konkrétnej oblasti poskytnúť cez mo-
delové situácie s istým metodickým ná-
vodom niekoľko kreatívnych podnetov,

■ poznať prácu regionálnych autorov,
■ výtvarné zachytenie a stvárnenie danej 

skutočnosti, ktorá sa viaže na región...

Vyučovacia hodina výtvarnej 
výchovy s témou 7 divov Kysúc 
Projekt

Ročník: štvrtý
Cieľ vzdelávací: Spoznávať krásy Kysúc - 
jedinečné prírodné úkazy, kultúrne a his-
torické pamiatky, budovať vzťah k regió-
nu Kysuce.
Cieľ výchovný: rozvíjať jemnú motoriku 
žiakov, cit pre detail, spolupráca v sku-
pine.
Námet: 7 divov Kysúc - Projekt
Techniky: kašírovane-škrobová technika, 
maľba.
Pomôcky: škrob, noviny, tégliky na vodu, 
pomaranče, obrázky 7 divov Kysúc s tex-
tom, mapa Kysúc, drôty, kartónové pod-
ložky, čísla na určenie 7 divov Kysúc, pa-
pierové škatuľky, nožnice.
Metódy: riadený rozhovor, vysvetľova-
nie, návodná inštruktáž, skupinová forma 
práce.
Typ hodiny: kombinovaná.
Medzipredmetové vzťahy: vlastiveda, 
pracovné vyučovanie.

Metodický postup
I. Úvodná časť:
1.1 Organizácia: Vopred si pripravíme 
všetky potrebné pomôcky. Do téglikov 
pripravíme zmes škrobu s vodou, aby 
sa vytvorila rôsolovitá zmes. Žiaci si spo-
ja lavice a vytvoríme 7 trojčlenných až 
štvorčlenných skupín. Každá skupina si 
zvolí zástupcu, ktorý si príde po potreb-
né pomôcky: kartónovú podložku, téglik, 
noviny, lepidlo, škatuľky.
1.2 Oznámenie cieľa: „Dnes budeme 
pracovať v skupinách. Každá skupina vy-
tvorí jeden div Kysúc.“
1.3 Motivácia: So žiakmi sme si vybrali  
7 najväčších zaujímavostí – 7 divov 
Kysúc. Každá skupina si pripraví doma 
krátky text o jednom z divov, ktorý im 
učiteľka určí. Pripravia si aj obrázky 
a prezentáciu.
1.4 Vysvetlenie nového učiva: Žiaci pra-
cujú v siedmich skupinách. Každá sku-
pina má individuálnu úlohu, ktorú má 

splniť. Prácu skupiny vedie vedúci. Ten 
usmerňuje jednotlivých žiakov. Každá 
skupina má svoju kartónovú podlož-
ku, na ktorej tvorí. Žiaci trhajú noviny 
na drobné kúsky a močia ich v škrobo-
vej hmote, namočené kúsky prikladajú 
a tvarujú tak, aby im vznikla napríklad 
Veľká Rača. Podklad tvoria väčšie kusy 
namočeného papiera, navrch trháme 
menšie kúsky. Z novinového papiera 
môžu dotvárať okolie - stromy, kvety... 
podľa fantázie.

Práca jednotlivých skupín:
1. skupina vytvorí Vodnú nádrž Nová 
Bystrica.

2. skupina vytvorí Kamenné gule na Ky-
suciach v lokalite Milošová Megoňky. 
Žiaci obkašírujú pomaranče, aby tak 
vznikli gule a na kartónovú podložku vy-
kašírujú skaly.

3. skupina vytvorí Veľkú Raču.

4. skupina vytvorí Múzeum kysuckej de-
diny – Vychylovku. Obkašírujú škatuľky 
a dotvoria prostredie stromami.

5. skupina vytvorí historickú lesnú úvraťo-
vú železnicu - pomocou škatuliek a vrch-
náčikov.

6. skupina vytvorí Brest na Makove – 
Brest u Papají, zo skrútených drôtov sa 
vytvorí koruna stromu, ktorá sa umiestni 
na podložku, obkašírujú kmeň stromu aj 
korene, kvetmi dotvoria prostredie.

7. skupina vytvorí Trojhraničie – Troj-
medzie, pomocou mapy vytvoria mapu 
Trojhraničia: stret troch štátov - Poľska, 
Slovenska a Českej republiky. 

2. Samostatná práca žiakov: Učiteľ pristu-
puje jednotlivo k skupinám a usmerňuje 
a koriguje ich prácu. Snaží sa, aby si vy-
tvorili vlastnú predstavu o tom, ako daný 
div Kysúc stvárnia. Po dokončení budú 
výtvory žiakov ešte vlhké, v práci bude-
me pokračovať o týždeň na ďalšej hodi-
ne. Práce nám dovtedy uschnú.
3. Hodnotenie: Po dokončení prác žiakov 
vyhodnotíme, ktorá skupina sa práce naj-
lepšie zhostila. Ohodnotíme ich indivi- 
duálny prejav, kreativitu a prácu v skupi-
ne. Upraceme pracovné prostredie a la-
vice dáme do pôvodného stavu. Opýta-
me sa žiakov, ako sa im páčila technika 
kašírovanie, či to bolo ťažké alebo práve 
naopak. 

Keď nám práce po týždni uschnú, pokra-
čujeme v ich dokončení:
Pomôcky: temperové farby, tégliky na 
vodu, štetce, nožnice, lepidlá. Prírodné 
pomôcky: vetvičky, listy zo stromov, kve-
ty, kamienky, špajle, špagát, obrázky vla-
jok Poľska, Slovenska a Českej republiky. 
1.1 Organizácia: žiaci si spoja lavice, kaž-
dý zo skupiny si vezme svoj projekt, tem-
perové farby, štetce, tégliky na vodu.
2. Práca v skupinách: Všetci žiaci sa zapá-
jajú. Napríklad Veľkú Raču maľujú tem-
perami, zvolia si ročné obdobie a podľa 
toho si vyberú farby. Keď už všetci žiaci 
domaľujú, upracú lavice. Jeden zo skupi-
ny zoberie lepidlá pre ostatných, kamien-
ky, listy a kvety, ktoré budú lepiť. 
3. Hodnotenie: Učiteľ zhodnotí prácu 
jednotlivých skupín a disciplínu. Žiaci 
povedia svoje dojmy o tom, ako sa im 
pracovalo a čo sa im na hodine páčilo. 
Potom hlasujú za skupinu, ktorá spĺňa na-
sledovné kritériá:

■ plocha musí byť zamaľovaná tak, že nie 
je vidno noviny ani prázdne miesta,

■ práca má byť farebná,
■ dôraz kladieme aj na detaily,
■ práca by mala byť originálna.

Víťazná skupina s najväčším počtom hla-
sov dostane do žiackej knižky jednotky. 
Všetkých žiakov pochválime za ich tvori-
vú prácu v skupine. Z prác žiakov urobí-
me výstavku.

Použitá literatúra:
Lomenčík, J. 2000. Regionalizmus - 
prostriedok komunikácie v škole. BB,  
112 s. ISBN 80-8055-411-0

Aktívnymi účastníkmi celodenného 
programu Deň Zeme boli žiaci 6. roč-
níka ZŠ na Školskej ul. v Turčianskych 
Tepliciach. Pri plnení úloh si počínali 
veľmi dobre. Využili nielen svoju fantá-
ziu, ale aj vedomosti. Výsledky niekto-
rých činností zdobili vstupnú halu 
školy. Ostatné aktivity sme zachytili 
objektívom fotoaparátu.

Iveta PLAVECKÁ

Deň Zeme očami 
žiakov
Celý deň sme sa hrali 
a s pani učiteľkou Plaveckou 
zvieratká vešali.
Krásnu našu žirafu 
a krtka pre krásu 
hodili sme na terasu.
Nad jedáleň Itiho 
a došlo nám pitivo.
Panej učiteľky sme sa spýtali, 
čo by sme ďalej stvárali.

Pani učiteľka nám povedala, 
aby sme vyvesili hada.
Tak krásne sme ho zavesili, 
až z nás bola rada.
Keď sme dielo dokonali, 
do triedy sme putovali.

Juraj Mikulík, 6. A
Pavol Huňor, 6. A
Jakub Mrváň, 6. A

Obloha je krásna modrá,
stonožka nám hladká bobra. 
Bobor sa jej nechcel dať,
žirafu šiel zavolať.
Žirafa to nezvládla,
hada na ňu poslala. 
Prišla pani vedúca,
rozprávala od srdca.
Ako sa dnes všetko topí,
až nám z toho stáli chlpy.

Kristián Bračík, 6. A      

V dnešnej rýchlej dobe je veľmi ťažké 
spojiť učenie s hrou, pretože za rok sa 
musí prebrať kvantum učiva a množstvo 
sviatkov, prázdnin to málokedy umožňu-
je. Každým rokom je učiva viac a viac. 
Sme radi, keď stihneme preberať to, čo 
máme v plánoch, nie sa ešte pri tom aj 
zabaviť. Lenže pravdupovediac, keď sa 
žiaci neučia hrou, neučia sa vôbec. Iba 
bezducho a bez psychickej prítomnosti 
prijímajú výklad učiteľa. 
Prečo sa teda nezabaviť pri tom, čo 
práve preberáme? Nedá sa to vždy, ale 
vo väčšine prípadov áno. A na našej 
malej školičke som si to otestovala tiež 
na mojich štvrtákoch, ktorých veľmi 
potešilo, že nebudú musieť len sedieť 
za stolom, ale aj niečo tvoriť. 
Rada by som aj poradila, ako využiť od-
padový materiál a spojiť tak príjemné 
s užitočným. 
Potrebovala som len veľký starší plagát, 
na školy ich chodí veľmi veľa, treba si 
zvoliť vhodný formát, dve drevené tenké 
latky zo starých a zničených máp a chuť 
urobiť niečo nové. Štvrtáci v rámci opa-

kovania učiva o Slovensku mali za úlohu 
zozbierať informácie o mestách stredné-
ho Slovenska na internete, kde si do vy-
tvorených súborov ukladali poznámky 
a obrázky k vybraným mestám.
Keďže vlastivedu máme len dvakrát 
v týždni, na projekte sme pracovali 
mesiac.
Informácie a zaujímavosti o mestách si 
každý zo žiakov spracoval do blokov, 
ktoré sme spoločne s obrázkami miest 
vytlačili. Na plagát som nakreslila časť 
stredného Slovenska a pre lepšie za-
pamätanie si som ho farebne rozdelila 
na dva okresy. Podľa mapy sme prikla-
dali a lepili na našu vlastnoručne vytvo-
renú mapu obrázky a k nim informácie 
o danom meste. 
Vznikla nádherná mapa stredného 
Slovenska, ktorá je dobrou pomôckou 
nielen pre tento ročník. Do budúcnosti 
plánujem s ďalším ročníkom vytvoriť 
i západné a východné Slovensko. Žiaci 
sa zabavili a tiež sa dozvedeli zaujíma-
vosti o Slovensku hravou formou.

Ivana MICHALIČKOVÁ

REGIONÁLNA VÝCHOVA

Hranie so zvieratkami

Vlastiveda hrou

DOBRÝ NÁPAD



Výzva na predloženie ponúk na verej-
né obstarávanie nadlimitnej zákazky 
na poskytovanie neprioritných služieb 
organizované v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní ako verejné 
obstarávanie podprahovej zákazky bola 
spolu s podrobným formulárom „žiados-
ti o účasť“ zverejnená 14 dní na úradnej 
tabuli Academie Istropolitana, ktorá má 
rozmery 1,5 m x 2 m a je umiestnená vo 
foyer hlavného objektu IUVENTA opro-
ti hlavnému vchodu, kadiaľ denne prej-
de minimálne 500 osôb vrátane sobôt 
a nedieľ. V IUVENTE sa uskutočňujú ce-
loslovenské aktivity rôzneho charakteru 
a sú tam aj krytá plaváreň a divadlo. Jej 
navštevovanosť je veľmi vysoká. Sú tam 
ďalšie tri úradné tabule a okrem toho 
aj „bežiaci“ display z LED diód. Úplne 
bežné a frekventovane navštevované 
„verejné informačné miesto“ – oproti 
sedí informátor dohliadajúci na kame-
rový systém.
O účasť v nadlimitnej zákazke na po-
skytovanie neprioritných služieb požia-
dali 4 spoločnosti, a to všetky so síd-
lom mimo Bratislavy, z ktorých jedným 
bolo občianske združenie z Prešova. 
Podmienky účasti boli veľmi mierne 
a každý subjekt, ktorý mal skúsenosti 
s organizovaním vzdelávania, sa mohol 
kvalifikovať. Zákazka bola rozdelená 
na niekoľko častí. Každý uchádzač mo-
hol predložiť ponuku na tú časť alebo 
tie časti zákazky, o ktoré mal záujem. 
Len v menšom podiele z týchto častí 
bola úspešná spoločnosť Consulting-
Education, s. r. o. Táto spoločnosť je 
v Obchodnom registri SR vedená so 
sídlom v Považskej Bystrici a na adresu 
jej sídla bola zasielaná aj korešponden-
cia vo verejnom obstarávaní (teda nie 
do Žiliny). Vo finančne väčšom podiele 
častí predmetu zákazky uspelo občian-
ske združenie z Prešova. 
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk 
bola cena s DPH. Keďže išlo o nadli-
mitnú zákazku, riaditeľka Academie Is-
tropolitana požiadala, aby Ministerstvo 
školstva SR vymenovalo do všetkých 
komisií na vyhodnocovanie ponúk vo 
verejnom obstarávaní nadlimitných zá-
kaziek dvoch odborníkov. Tak sa členmi 
komisie na hodnotenie ponúk stali dve 
osoby z ministerstva školstva. Stalo sa 
tak na písomnú (listinnú) žiadosť riaditeľ-
ky Academie Istropolitana a stalo sa tak 
pred prijatím národného projektu, o kto-
rého verejnom obstarávaní sa zmieňujú 
médiá. Minister ich určil, lebo je štatu-
tárnym zástupcom ministerstva. Bolo by 
nenormálne, aby do komisií na vyhod-
nocovanie ponúk na nadlimitné zákazky 
pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsob-
nosti ministerstva vymenoval zástupcov 
ministerstva referent. To určite nie je 
o demokracii ani o zodpovednosti.
Pri verejnom obstarávaní podprahových 
zákaziek zákon o verejnom obstarávaní 
nevyžaduje zriadenie žiadnej komisie. 
Napriek tomu ju Academia Istropoli-
tana určila, lebo zákon ponecháva jej 
zriadenie v tomto prípade na verejnom 
obstarávateľovi alebo na osobe podľa 
§ 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
Komisia na vyhodnocovanie ponúk 
žiadnu firmu nevyberá. Je „obľúbeným 
mýtom“ tých, ktorí nerozumejú proce-
su verejného obstarávania, že „komisia 
určuje víťaza“ alebo niekoho „vyberá“. 
Rovnako je obľúbeným mýtom, že vo 
verejnom obstarávaní sú „firmy“. Ve-
rejné obstarávanie upravuje len právny 

pojem záujemca alebo uchádzač. Tým 
môžu byť aj občianske združenie, verej-
noprávna organizácia, advokát, geodet, 
súkromný lekár, architekt a pod. Ani 
jeden z týchto právne identifikovaných 
subjektov nie je „firmou“. Je to zásadná 
neznalosť procesu verejného obstará-
vania zákaziek. 
 
Komisia na hodnotenie ponúk posúdi 
splnenie podmienok účasti a tí uchá-
dzači, ktorí ich splnili, sú v tomto kon-
krétnom prípade hodnotení podľa krité-
ria: cena. Číselná hodnota tohto kritéria 
sa zverejní pri otváraní ponúk (často ne-
správne nazývaného otváranie obálok) 
a zašle sa v zápisnici z otvárania ponúk 
do 5 pracovných dní všetkým uchádza-
čom, ktorí predložili ponuky v lehote 
na predkladanie ponúk. Uchádzači sú 
oprávnení zúčastniť sa otvárania ponúk. 
Komisia teda v podstate nič nehodnotí, 
dozerá na právnu čistotu procesu z hľa-
diska splnenia podmienok účasti a či 
bol za úspešného uchádzača určený 
ten uchádzač, ktorý predložil v ponuke 
na danú časť zákazky najnižšiu cenu. 
V uvádzanom verejnom obstarávaní 
na Academii Istropolitana nebol nikto 
vylúčený. Preto boli úspešní uchádzači 
pre každú časť zákazky zrejmí po otvo-
rení ponúk. Úplne transparentne.
Oznámenie o vyhlásení verejného ob-
starávania alebo výzva na predkladanie 
ponúk na verejné obstarávanie nadlimit-
nej zákazky na poskytovanie nepriorit-
ných služieb v hodnote 14 miliónov Sk 
(cca 465-tisíc eur) sa ani podľa už 5-krát 
novelizovaného zákona o verejnom ob-
starávaní neuverejňuje vo Vestníku ve-
rejného obstarávania. Ak sa o to niekto 
pokúsi, Úrad pre verejné obstarávanie 
mu jeho „výzvu na predkladanie ponúk 
vráti“. Úradu pre verejné obstarávanie 
sa po ukončení verejného obstarávania 
– po uzatvorení zmluvy – zasiela ozná-
menie o uzatvorení zmluvy alebo pri 
nadlimitných zákazkách na neprioritné 
služby obstarávaných ako podprahové 
zákazky oznámenie o výsledku verejné-
ho obstarávania. Vzor oznámenia pre 
tieto zákazky (neprioritné služby) obsa-
huje políčko, kde verejný obstarávateľ 
uvedie, či si želá, alebo neželá zverejniť 
toto oznámenie. Ak si to neželá, ozná-
menie sa nezverejňuje. 
Formuláre pre nadlimitné zákazky 
(a teda aj formulár oznámenia o výsled-
ku verejného obstarávania) sú právne 
kodifikované v nariadení Európskej ko-
misie a do národnej legislatívy sa ne-
implementujú. Platia dňom zverejnenia 
v Úradnom vestníku EÚ. Pri nadlimitných 
zákazkách je povinnosť zaslať tento for-
mulár najskôr do Publikačného úradu 
Európskej únie. Ak je vo formulári za-
čiarknuté políčko „nezverejňovať“, Pub-
likačný úrad EÚ toto oznámenie v Do-
datku k Úradnému vestníku Európskej 
únie nezverejní. Academia Istropolitana 
zaslala oznámenie o výsledku verejného 
obstarávania nadlimitnej zákazky na po-
skytovanie neprioritných služieb organi-
zovaného v súlade so zákonom ako ve-
rejné obstarávanie podprahovej zákazky 
aj do Úradu pre verejné obstarávanie, aj 
pomocou e-formulára cez TED (Tender 
Elenctronic Daily – Elektronický denník 
verejného obstarávania), aj do Publikač-
ného úradu Európskej únie.
V médiách sa uvádza pojem „tender“. 
Je to starý novinársky trik, lebo tender je 
vagón na uhlie za parnou lokomotívou 

a v právnom poriadku SR o ňom nie je 
ani zmienka. Nikto teda presne nevie, 
„čo to ten tender vlastne je“. Právny 
poriadok SR upravuje verejné obstará-
vanie zákaziek, kam patrí aj diskutované 
verejné obstarávanie Academie Istropo-
litana, ďalej verejné obstarávanie súťaže 
návrhov a verejné obstarávanie konce-
sie na práce a koncesie na služby. Tie-
to tri časti zákona majú v zásade veľmi 
málo spoločného a mohli byť upravené 
v troch rôznych zákonoch. Koncesné 
obstarávanie bolo v minulosti uprave-
né samostatným zákonom. Procesne aj 
názvoslovne sú tieto tri časti verejného 
obstarávania úplne rozdielne. Aj ich 
výsledky sú rozdielne. Právny poriadok 
SR okrem toho upravuje aj obchodnú 
verejnú súťaž, ktorá nemá s verejným 
obstarávaním (zákaziek, súťaží, návrhov 

alebo koncesií) nič spoločné a patrí me-
dzi „modely“ súkromného obstarávania. 
Toto súkromné obstarávanie je uprave-
né pre podnikateľské subjekty v záko-
ne č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Obchodnom zákonníku). 
Súťaže možno organizovať aj podľa Ob-
čianskeho zákonníka, ale ich výsledkom 
nie je uzatvorenie „obchodnej“ zmluvy 
alebo právo na uzatvorenie „obchod-
nej“ zmluvy. 
V médiách sa objavili a objavujú články 
a informácie, ktoré nemajú oporu nielen 
v právnom poriadku SR, a po odbornej 
stránke je to zlátanina nepravdivých tvr-
dení súkromného obstarávania a u čita-
teľa, ktorý procesom verejného alebo 
súkromného obstarávania nerozumie, 
vnášajú do duše stále väčší zmätok. Pri-
tom verejné obstarávanie má na území 
Slovenska takmer 90-ročnú tradíciu. 
Prvý zákon bol pod označením Zadá-
vací řád státu československého publiko-
vaný v Sbírke zákonů státu českosloven-
ského už roku 1920.
Mimoriadnu škodu napáchali novinári 
zavedením slangového výrazu „násten-
kový tender“, rozumej vagón na uhlie 
za parnou lokomotívou znázornený 
na nástenke. Je to preto, že úradná tabu-
ľa, či už v hmotnej, alebo elektronickej 
podobe, je jedným z významných nástro-
jov v demokracii a obvyklým nástrojom 
na zverejňovanie informácií v obciach 
a mestách SR. Nájdeme ju aj na domov-
ských stránkach slovenských univerzít. 

Jej význam je veľmi vysoký. Prečo tento 
nástroj degradujeme na „nástenku“? 

V médiách sa ďalej uvádza, že „minister-
stvo posunie národný projekt na podria-
denú inštitúciu“. No na to, aby bol prijatý 
národný projekt, musí najskôr existovať 
operačný program a v rámci neho výzva 
na predkladanie projektov a národný 
projekt na „projektovom formulári“ vy-
pracuje a predkladá nie podriadená or-
ganizácia (časy, keď ministerstvá niečo 
riadili, sú, domnievam sa, dávno preč), 
ale organizácia v zriaďovateľskej pôsob-
nosti ministerstva, ktorú ministerstvo 
metodicky usmerňuje (neriadi). Obvykle 
je to vec osôb, ktoré stoja na čele orga-
nizácií. Ak sú servilní a slabí, tak na tom 
konštatovaní niečo bude. Na čele via-
cerých inštitúcií sú však osoby, ktoré 
sú ministrovi partnermi, a to odborne 
aj spoločensky. Niektoré organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Minister-
stva školstva SR majú aj relatívne vysokú 
mieru samostatnosti. 

Ďalej sa v médiách často uvádza, že 
„všetko ide priamym zadaním“. Ďal-
ší novinársky trik. Nikto nevie, čo to je 
„priame zadanie“. Niekedy sa tým myslí 
„rokovacie konanie bez zverejnenia“. 
Je však „priamym zadaním“, ak si or-
ganizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
ministerstva určí 3 alebo 5 záujemcov 
a rokuje s nimi o podmienkach uzatvo-
renia zmluvy a títo pred konečným hod-
notením predkladajú ponuky, ktoré sa 
verejne otvárajú? Priame zadanie komu? 
Okrem toho sa do zákona dostala povin-
nosť najneskôr 14 dní pred uzatvorením 
zmluvy rokovacím konaním bez zverej-
nenia oznámiť Úradu pre verejné obsta-
rávanie, aké právne dôvody oprávňujú 
verejného obstarávateľa použiť tento 
postup rokovacieho konania bez zverej-
nenia a ktoré spoločnosti boli vyzvané 
na rokovanie o podmienkach uzatvore-
nia zmluvy. Rokovacie konanie v prípade 
nenávratného finančného príspevku zo 
zdrojov EÚ je prakticky vylúčené. Týka sa 
veľmi obmedzeného okruhu autorských 
práv. Financovanie zmlúv uzatvorených 
rokovacím konaním bez zverejnenia je 
neoprávneným nákladom.

Ďalším nepravdivým skvostom je kon-
štatovanie, že „inštitúcia bez zverejne-
nia vo vestníku vypíše súťaž, ktorú vyhrá 
súkromná firma“: 

■ inštitúcia – zákon o verejnom obsta-
rávaní upravuje právny pojem verejný 
obstarávateľ, obstarávateľ a osoba 
podľa § 7 zákona, čo je to teda inšti-
túcia;

■ bez zverejnenia vo vestníku – zákon 
o verejnom obstarávaní upravuje, že 
ak sa postupuje procesom pre pod-
prahové zákazky, výzvy na predkla-
danie ponúk/oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania sa zverejňujú 
vo Vestníku verejného obstarávania 
až od predpokladanej hodnoty zákaz-
ky (hodnota plnenia zmluvy vrátane 
opcií bez DPH) 154-tisíc eur. Výzvy 
na predkladanie ponúk/oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania 
pre nadlimitné a podlimitné zákazky 
na neprioritné služby verejne obstará-
vané ako podprahové zákazky s niž-
šou hodnotou, ako je tento limit, sa vo 
Vestníku verejného obstarávania zve-
rejniť vôbec nedajú. Oveľa zložitejšia 
situácia je pri zverejňovaní oznámení 
o uzatvorení zmluvy/oznámení o vý-
sledku verejného obstarávania, ktoré 
sa pri nadlimitných zákazkách musí 
zverejniť aj v Dodatku k Úradnému 
vestníku Európskej únie, aj vo Vestní-
ku verejného obstarávania. Pritom sú 

to dve zásadne rozdielne periodiká 
a nemožno ich porovnávať ani vtedy, 
ak zverejňujú to isté oznámenie; 

■ vypíše – zákon o verejnom obstará-
vaní neupravuje právny pojem „vy-
píše“. Novinári majú zrejme na mysli 
„vyhlási zverejnením“, ale to je niečo 
úplne iné, a to procesne aj vecne. Ve-
rejné obstarávanie je možné vyhlásiť 
zverejnením aj bez „vypisovania“, 
napríklad v prípade dynamického ná-
kupného systému;

■ súťaž – tu novinári mienia nadlimitné 
a podlimitné zákazky na nepriorit-
né služby verejne obstarávané ako 
podprahové zákazky. Zákon o ve-
rejnom obstarávaní však pre verejné 
obstarávanie podprahových zákaziek 
neupravuje žiadne postupy (verej-
ná súťaž, užšia súťaž), a teda nejde 
o žiadnu súťaž. O akú súťaž teda ide? 
Čestnú hospodársku súťaž? Tá sa však 
ani nevypisuje, ani nevyhlasuje;

■ vyhrá – pri verejnom obstarávaní zá-
kaziek, ktoré je vymedzené ako ve-
rejné obstarávanie písomných zmlúv 
(zmluvných vzťahov) s finančným pl-
nením, sú úspešní a neúspešní uchá-
dzači. Je to ako v podnikaní alebo 
v obchode, kde sú úspešní podnikate-
lia, obchodníci, a neúspešní. Ešte som 
nikdy nepočul, že „tento podnikateľ 
je víťazný“ alebo „bol som si kúpiť 
oblek a zvíťazil som“. Právny pojem 
„vyhrať“ a „víťaz“ je v zákone o verej-
nom obstarávaní upravený, ale týka 
sa verejného obstarávania súťaže ná-
vrhov, čo nemá nič spoločné s verej-
ným obstarávaním zákaziek;

■ súkromná firma – o tom som už pí-
sal. Je občianske združenie, ktoré sa 
stalo druhým úspešným uchádzačom 
v spomínanom verejnom obstarávaní 
Academie Istropolitana, „firmou“? 
Na akom právnom základe? Podľa 
akého zákona?

Pre tých, ktorí majú tušenie, o čom je 
verejné alebo súkromné obstarávanie, 
je čítanie takýchto textov utrpením. 
V tých, ktorých sa priamo týka, vyvoláva 
pocit zlodeja, ktorý kričí, chyťte zlode-
ja, pretože ide o zrejmú a násilnú ma-
nipuláciu s verejnou mienkou založenú 
na nezmysloch a nepravdivých či roz-
poruplných tvrdeniach. Vyvoláva aj po-
cit smútku. Je ľahko šíriť bludy. Sú ako 
sladký cukrík vyrobený z odpadového 
cukru – vždy vám je po ňom zle. Pritom 
prostredníctvom zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám je také jednoduché vyžiadať si 
oznámenie o vyhlásení verejného ob-
starávania, výzvu, súťažné podklady, 
zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu 
z vyhodnocovania ponúk a oznámenie 
o výsledku verejného obstarávania ale-
bo o uzatvorení zmluvy. Väčšina týchto 
dokumentov je dokonca na internete 
alebo v Úrade pre verejné obstarávanie. 
Je zákonnou povinnosťou verejného 
obstarávateľa (nie inštitúcie) uchovávať 
dokumentáciu o verejnom obstarávaní 
5 rokov po uplynutí lehoty viazanosti 
ponúk. Analyzovať tieto dokumenty 
a kvalifikovane sa k nim vyjadriť trvá 
skutočne niekoľko minút. Mnoho ta-
kýchto „desivých“ článkov má základ 
v tom, že v Slovenskej republike nie je 
právne jednoznačne a všeobecne upra-
vený pojem „stret záujmov“.

Michal MAŤAŠ
Prvá obstarávateľská spoločnosť, s. r. o.

osoba odborne spôsobilá na verejné 
obstarávanie reg. č. Š0003-05-2001
mestská časť Bratislava-Nové Mesto
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Ako to bolo s verejným obstarávaním?
V uplynulých dňoch sa veľa pohovorilo a popísalo o výberových konaniach, ktoré sa 
uskutočnili v priamo riadených organizáciách ministerstva školstva. Jedna z takýchto 
„káuz“ sa týka aj verejného obstarávania v Academii Istropolitana. Aj my sme do redak-
cie dostali reakciu jedného z ľudí, ktorý pri tomto verejnom obstarávaní bol. 
V reakcii vysvetľuje mnohé pojmy, vysvetľuje samotný mechanizmus verejného obstará-
vania. Preto väčšiu časť reakcie uverejňujeme. (red)

?? ?



Obec Veľké Kozmálovce vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Základ-
nej školy Veľké Kozmálovce 56.
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo 
pre základné školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o od-
bornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení zmien 
a doplnkov.
Osobnostné a špeciálne predpoklady: osobnostné a morálne predpoklady, ob-
čianska bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri me-
siace, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom kontakte, znalosť školskej 
legislatívy, znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov, práca 
v predmetových komisiách.
Požadovaná prax: najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Doplňujúce požiadavky: absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradných 
foriem podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/96 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilos-
ti pedagogických zamestnancov v znení zmien a doplnkov § 9 – príprava vedúcich 
pedagogických zamestnancov.
Prihláška na výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Veľké Koz-
málovce musí obsahovať: profesijný životopis, osobný dotazník, overené doklady 
o vzdelaní a I. kvalifikačnej skúške, resp. jej náhrady, výpis z registra trestov, návrh 
koncepcie riadenia školy.
Výberové konanie sa uskutoční 25. júna, kontakt: Obec Veľké Kozmálovce, 
935 21 Veľké Kozmálovce 178, telefón: 036/634 23 31.

Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/-ka Materskej školy v Topoľnici s nástupom 
od 1. augusta 2009.
Predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor 
vzdelania pre príslušný druh a typ školy, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, ab-
solvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, občianska a morálna bezú-
honnosť doložená výpisom z registra trestov, spôsobilosť používať slovenský jazyk 
v úradnom kontakte, znalosť práce s PC, znalosť školskej legislatívy, predloženie pí-
somného návrhu koncepcie rozvoja MŠ (v rozsahu maximálne 4 strany), riadiace, 
komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, 
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, zdravotná spôsobilosť.
Doklady: písomná prihláška do výberového konania, overené kópie dokladov 
o vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej praxe, štruktúrovaný profesijný životopis, pí-
somný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, výpis z registra trestov (nie starší 
ako tri mesiace), súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na potreby vý-
berového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania: prihlášku spolu s po-
žadovanými dokladmi doručte do 15. júla 2009 do 16. h na adresu zriaďovateľa: 
Obecný úrad Topoľnica, č. 13, 925 92 Topoľnica, v zalepenej obálke s označením 
„Výberové konanie – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požado-
vané predpoklady, oznámený písomne.

Starosta obce Ratnovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľ-
ky Materskej školy Ratnovce č. 151.
Kvalifikačné a osobitné predpoklady: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie 
príslušného smeru podľa vyhlášky, minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v ob-
dobnom zariadení, riadiace a organizačné schopnosti, predpoklady výkonu práce 
vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 552/2003 Z. z.), znalosť právnych, 
ekonomických a bezpečnostných predpisov, ovládanie slovenského jazyka slo-
vom i písmom.
Zoznam dokladov: prihláška do výberového konania, overené doklady o vzdelaní 
a praxi, štruktúrovaný životopis, koncepcia riadenia a rozvoja MŠ, výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prihlášku s ostatnými dokladmi doručte do 30. júna na adresu: Obecný úrad, č. 
152, 922 31 Ratnovce, s označením „Výberové konanie – MŠ“.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. O termíne konania 
bude uchádzačov písomne informovať. Bližšie informácie: 033/773 71 07, OcÚ 
Ratnovce.

Obec Veľké Pole č. 1, 966 74 Veľké Pole vyhlasuje výberové konanie na obsade-
nie funkcie riaditeľ Materskej školy v obci Veľké Pole s predpokladaným nástu-
pom od 1. septembra 2009.
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť na stupeň a odbor 
vzdelania pre príslušný druh a typ školy, najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
spôsobilosť používať spisovný jazyk v úradnom jazyku, znalosť príslušnej legislatívy.
Iné kritériá: manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, kreativita 
a zodpovednosť, skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov vítané, ovlá-
danie práce s počítačom na užívateľskej úrovni (World, Excel, internet).
Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný štruktúrovaný 
životopis, potvrdenie o pedagogickej praxi, koncepcia rozvoja školy najmenej 
na najbližšie 2 roky. Spracovanú koncepciu uchádzač odovzdá v písomnej forme 
v rozsahu max. 5 strán formátu A4. Ďalej overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako  
3 mesiace predloží iba úspešný uchádzač), čestné vyhlásenie o spôsobilosti na práv-
ne úkony v plnom rozsahu, písomný súhlas uchádzača s použitím jeho osobných 
údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov, nepriloženie niektorého z požadovaných dokla-
dov a príloh je dôvodom na vylúčenie uchádzača z procesu výberového konania.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je 
potrebné doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad vo Veľkom Poli, v obál-
ke označenej heslom: Výberové konanie - MŠ Veľké Pole najneskôr do 10. júla 
do 12. h. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky 
a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všet-
ky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní 
najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi prijme od 1. septembra 2009 učiteľa pre I. stupeň. K dispozícii je 1-izbový byt. 
Kontakt: 0907 701 659.

Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi prijme od 1. septembra 2009 učiteľa výtvarnej výchovy. Kontakt: 0907 701 659.

Základná škola, Šarfická 301, 900 82 Blatné ponúka pracovné miesto učiteľa matematiky – v kombinácii s fyzikou. Nástup 
možný ihneď. Informácie o škole na http://zsblatne.edupage.org, kontakt: 033/6459 260, e-mail: skola@zsblatne.edu.sk.

Hotelová akadémia Šamorín hľadá učiteľa anglického jazyka. Nástup od 1. septembra 2009. Možnosť ubytovania. Kontakt: 
Dávidová, 0908 770 742, e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk.

ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave, okres Malacky, prijme od septembra učiteľa/ku s aprobáciou SJ/L. Ponúkame byt. Kontakt: 
e-mail: skola@zsvysmor.edu.sk, tel.: 02/6596 71 26, 0903 275 696.

ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave, okr. Malacky, prijme od septembra učiteľa/ku na 1. stupeň ZŠ. Ponúkame byt. Kontakt: e-mail: 
skola@zsvysmor.edu.sk, tel.: 02/6596 71 26, 0903 275 696.

Hľadám si prácu ako učiteľka pre I. stupeň ZŠ v Žiline. Ukončila som učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ na PF UKF v Nitre. Nástup 
možný od nového školského roka. Kontakt: m.a.j.k.a@centrum.sk.

Hľadám prácu učiteľa AJ na ZŠ alebo SŠ. Mám prax 15 rokov. Pôvodná aprobácia AJ a Geo. Kontakt: toney@pobox.sk.

Som absolventkou Prešovskej univerzity Pedagogickej fakulty, odbor Predškolská a elementárna pedagogika (Učiteľka MŠ, 
ŠKD, Centrá voľného času). Hľadám si prácu v okolí Starej Ľubovne a v okolí Prešovského kraja. Kontakt: 0902 681 948.

Hľadám si prácu učiteľa anglického jazyka v Banskobystrickom kraji. Som absolventom FF Prešovskej univerzity v Prešove 
v magisterskom odbore štúdia: Moderná neslovanská filológia - anglický jazyk a literatúra. Mám prax s vyučovaním na gymnáziu 
a obchodnej akadémii vrátane lektorskej činnosti a mám medzinárodný certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka 
TEFL. Kontakt: romanvirec@gmail.com, mobil: 0918 308 728.

Hľadám prácu učiteľky matematiky a zemepisu v základnej škole. Mám prax vo vyučovaní anglického jazyka na základnej 
škole. Piešťany a okolie. Kontakt: resch@azet.sk.

VÝBEROVÉ KONANIA

PONÚKAM PRÁCU

HĽADÁM PRÁCU
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V rýchlosti skladania orizuru skončila ja-
ponská kultúrna atašé Masako Morishita 
tesne druhá. Deti zo Žiaru nad Hronom 
dokázali, že vedia šikovne dávať papieru 
tvar... Žiaci si mohli nechať svoje orizuru 
podpísať kultúrnou atašé, ale aj zaklada-
teľom origami spoločnosti na Slovensku 
profesorom Jaroslavom Jarošom. V Žia-
ri nad Hronom sa však nesúťažilo iba 
v rýchlosti, ale aj v skladaní tvorivého ori-
zuru. Najkreatívnejšie papierové výtvory 
sa dostali na výstavu, ktorá bola prístup-
ná žiakom zo všetkých základných škôl 
zo Žiaru.

V pondelok 22. júna víťazi projektu ab-
solvujú audienciu na Japonskom veľvy-
slanectve.

Miloš VIGLAŠSKý, autor projektu

Žiaci ZŠ s MŠ Udavské po druhýkrát úspeš-
ne vyhrali od Konta Orange dotáciu na za-
ujímavý projekt Škola pre budúcnosť pod 
názvom Separácia, podajme ju kreatívnej-
šie ďalej od autoriek Gabriely Cmarikovej 
a Vladimíry Janitorovej. Okrem iných aktivít 
sa zúčastnili exkurzií, na ktorých sa dozve-
deli, čo sa s vyzbieranými komoditami ďalej 
deje. Na zbernom dvore firmy Marius Pe-

dersen vo Vranove nad Topľou sa žiaci do-
zvedeli o skladovaní papiera, plastov a ne-
bezpečného odpadu. Ako skládka vzniká, 
aký je prínos riadenej a správne upravenej 
sklády sa presvedčili na skládke odpadov 
v Ražňanoch. No a nakoniec sme navštívili 
aj spaľovňu odpadu vo firme Kosit. 
Hlavnou náplňou projektu a exkurzií je 
naučiť žiakov, aké je dôležité prírodu 

chrániť tým, že triedime odpad a pocho-
piť zmysel recyklácie. Ale aj vdýchnuť 
odpadu „druhý život“ prostredníctvom 
vytvárania rôznych predmetov z odpado-
vých materiálov. Zavŕšením projektu bolo 
Informačné fórum pre žiakov a učiteľov 
z okolitých škôl. Rodičia a aj širšia verej-
nosť si pozreli ukážkové hodiny biológie 
a prírodopisu v enviroučebni školy. Záro-
veň žiaci predstavili aj školskú firmu Zbie-
raj, separuj a recykluj.

Gabriela CMARIKOVÁ

„Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...“ tieto 
slová si zakaždým opakujeme, keď sa vybe-
rieme na potulky po Slovensku. Aby to ne-
ostalo len v našich spomienkach, berieme 
so sebou aj žiakov. Sme veľmi rady, že majú 
záujem spoznávať našu vlasť a stretávať sa 
s nami aj mimo školského vyučovania.
Turistický krúžok ZŠ Pieninská 27 v Ban-
skej Bystrici sa stretával po sobotách. Spo-

ločne sme spoznávali mesto Banskú Bys-
tricu a jeho okolie – historické námestie 
a pamiatky v jeho okolí, hradný areál, ma-
lebné zákutia, múzeá a skanzeny a jedi-
nečné architektonické pamiatky, hvezdá-
reň na Vartovke, Laskomerskú a Sásovskú 
dolinu. Vyberali sme sa aj na vzdialenejšie 
miesta. Tento rok sme navštívili ostatné 
dve banské mestá – Kremnicu a Banskú 

Štiavnicu. Neostali sme len pri prechádz-
kach mestami, zlákali nás aj zrúcaniny. 
Skrývajú v sebe nebezpečenstvo a záro-
veň kamennú krásu. Neopakovateľné boli 
návštevy zrúcanín hradov - Sitno, Pustý 
hrad, hrad Fiľakovo a Šomoška. 
Žiaci sa nesmierne tešili na nové zážitky, 
ktoré sme spolu prežívali. Nevieme sa 
dočkať budúceho školského roka, kedy 
budeme pokračovať pri objavovaní krás 
nášho malebného Slovenska.

Janka PRISAŽNÁ, Eva BEDLEKOVÁ

Origami – poslovia

Separáciu podávajú ďalej

Turistický krúžok


