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Editoriál 
 

 

 

Milí študenti, 

 

Je tu predposledné číslo nášho 

školského časopisu v tomto 

školskom roku. Leto sa blíži 

a my sa už nevieme dočkať 

dlho očakávaných letných 

prázdnin. Posledných pár dní, 

ktoré nás držia od raja.  

Tieto dva mesiace sa naša škola 

opäť zapojila do niekoľkých 

aktivít, o ktorých sa dočítate na 

ďalších stránkach. 

Je pred nami posledný mesiac, 

čas opravovania si známok, tak 

Vám všetkým držíme palce, 

nech sa Vám to podarí. ☺ 

 

- šéfredaktorka SOŠ News- 
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Naša úspešná študentka v SOČ  

Dňa 4.4.2014 sa v priestoroch 

SOŠ v Žarnovici konala  

Krajská prehliadka  36. roč-

níka  Stredoškolskej odbor-

nej  činnosti, ktorú organi-

zovalo CVČ – JUNIOR 

v Banskej Bystrici v spolupráci 

so SOŠ v Žarnovici. 

Predsedníctvo Celoštátnej od-

bornej komisie SOČ na svojom 

zasadnutí 6. júna 2013 prehod-

notilo a schválilo poradie a 

názvy 17 súťažných odborov, 

medzi ktorými sú: Problematika 

voľného času ; Matematika, 

fyzika ; Chémia, potravinárst-

vo; Biológia; Životné prostre-

die, geografia, geológia;  Zdra-

votníctvo a farmakológia;  

Pôdohospodárstvo (poľno-

hospodárstvo, lesné a vodné 

hospodárstvo) ;  Cestovný ruch, 

hotelierstvo, gastronómia; Stro-

járstvo, hutníctvo, doprava; 

Stavebníctvo, geodézia, karto-

grafia; Informatika; Elektro-

technika a hardware ;  História, 

filozofia, právne vedy; Tvorba 

učebných pomôcok, didaktické 

technológie;  Ekonomika a ria-

denie ;  Teória kultúry, umenie, 

umelecká, odevná tvorba;  Pe-

dagogika, psychológia a so-

ciológia. 

Odbor Problematika voľného 

času bol najviac zastúpený 

spomedzi všetkých súťažných 

odborov. V tomto odbore súťa-

žilo 19 najlepších  študentov 

z gymnázií a stredných odbor-

ných škôl z Banskobystrického 

kraja. Súťažné práce boli veľmi 

rôznorodé a pestré a poukázali 

na zmysluplné trávenie voľného 

času mladých ľudí  prostred-

níctvom modelárstva, soko-

liarstva, agroturistiky, skautin-

gu a dobrovoľníctva, ako  aj  

organizovaním zábavných 

súťaží alebo  športových a 

kultúrnych podujatí. Súčasťou 

Krajskej prehliadky SOČ bola 

prezentácia prác pred odbornou 

porotou, ktorá tento ročník 

hodnotila mimoriadne kladne a 

vyzdvihla hlavne pestrosť a 

vysokú kvalitu súťažných prác.  

SOŠ obchodu a služieb 

v Novej Bani reprezentovala 

študentka 3. ročníka  študij-

ného odboru Obchod a podn-

ikanie Eva Mesiariková  s prá-

cou  pod názvom „Adopcia 

srdca“, ktorá bola zaradená do 

odboru 01  Problematika voľ-

ného času.  Študentku viedla 

PaedDr. Slavomíra  Gáborová a 

s formálnou úpravou práce 

pomohla RNDr. Michaela  

Kostelanská. 

Práca SOČ   poukázala na 

trojročnú dobrovoľnícku čin-

nosť študentov našej školy, 

ktorí sú zapojení do projektu 

adopcie černošského dieťaťa z 

Rwandy v spolupráci s Misij-

ným združením Pallotíni so 

sídlom v Hronskom Beňadiku, 

ako aj na úspechy, ktoré 

študenti dosiahli v rôznych 

multikulturálnych projektoch 

súvisiacich s dobrovoľníckou 

činnosťou. Práca tiež vysvetlila 

aj možnosti, akými sa môže 

projekt rozvíjať v budúcnosti a 

stala sa inšpiráciou aj pre iné 

školy, ktoré by sa chceli 

problematike venovať. 

Eve srdečne blahoželáme k 3. 

miestu a dúfame, že náš úspech 

povzbudí aj ďalších študentov 

v nasledujúcich ročníkoch. 

  

   PaedDr. Slavomíra Gáborová 

 

 

 

 

Deň narcisov 

 

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. 

Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a 

živých narcisov na podporu všetkých, ktorí 

čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto 

jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý 

vyjadril spolupatričnosť a podporu onkolo- 

 

gickým pacientom. Výnos zbierky bude o-

pätovne použitý na realizáciu programov, 

aktivít a projektov v prospech pacientov a ich 

rodín, na podporu medicínskych a výskum-

ných projektov i na edukačné a informačné 

aktivity pre zdravú populáciu. Tohtoročné 

posolstvo Dňa narcisov: „Deň, keď sú slová 

zbytočné“, oslovuje všetkých,  ktorí chcú po- 
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môcť bez zbytočných rečí… 

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celo-

slovenskej verejnoprospešnej finančnej zbier-

ky „Deň narcisov 2014“ a našim študentkám 

Paulíne Mokrej a Dominike Vicianovej sa 

podarilo vyzbierať  sumu 205,44€.  

Ďakujeme všetkým prispievateľom! 

- Ing. Erika Struhárová - 

 

 

Exkurzia v Nitre 
 

Dňa 30. apríla 2014 sa žiaci 

I. A, II. A, III. A, I.N a II.C 

SOŠ obchodu a služieb zú-

častnili exkurzie v Nitre. Na-

šou prvou zastávkou bol hrad 

a hradný areál. Nitriansky 

hrad je dominantou mesta 

Nitra a zaraďuje sa medzi 

národné kultúrne pamiatky. 

Navštívili sme kostol a Ka-

tedrálu sv. Emeráma a ko-

chali sme sa nádherným inte-

riérom. Poprechádzali sme sa 

po areáli hradu. Keďže 

počasie nám prialo a bol 

krásny slnečný deň, mali sme 

možnosť vidieť krásny vý-

hľad na celú Nitru. 

Ďalšou zastávkou bolo výsta-

visko Agrokomplex, kde sme 

navštívili najprv výstavu 

Mladý tvorca, kde sa prezen-

tovali so svojimi produktmi 

a službami stredné školy 

z celého Slovenska. Aj naša 

škola tam mala zastúpenie 

v podobe stánku, kde 

prezentovali všetky naše 

aktivity, výrobky a služby. 

Okrem nášho stánku sme 

prešli aj množstvo ďalších 

stánkov, kde sme mohli 

vidieť množstvo zaujíma-

vých produktov a služieb. 

Ďalším podujatím, ktoré bolo 

organizované na výstavisku 

Agrokomplex bol Veľtrh 

práce - Job Expo 2014, kde 

bolo možné absolvovať 

množstvo aktivít - jazykové 

poradenstvo, jazykové testo-

vanie, rady pre začínajúcich 

podnikateľov, otestovanie 

počítačovej gramotnosti, po-

radenstvo v oblasti pracov-

ného pohovoru a rôzne iné 

aktivity, ktoré súvisia so 

zamestnanosťou. 

Verím, že každý žiak si od-

niesol niečo z exkurzie - či 

už zážitok z návštevy kul-

túrnej pamiatky, z výstavy 

Mladý tvorca, alebo cenné 

rady a informácie z oblasti 

práce a zamestnanosti. 

- Ing. Jana Palajová - 

 

 

 

Mladý tvorca 

 

Naša škola sa v dňoch 29.-30.4.2014 zú-

častnila „Výstavy Mladý Tvorca 2014“ v Ni-

tre, pod záštitou Ministerstva hospodárstva 

SR. Ide o  22. ročník celoštátnej predajno-

prezentačnej výstavy stredných odborných 

škôl a stredísk praktického vyučovania nielen  

 

zo Slovenska ale i z Českej republiky. 

Cieľom výstavy bolo propagovať odbornú 

činnosť stredných škôl na previazanosť 

podnikateľského prostredia s trhom práce 

a inšpirovať žiakov základných škôl pri 

výbere budúceho povolania, možnosť získať 

prehľad o najžiadanejších profesiách na 

Slovensku aj v zahraničí. Výstava bola 

spojená s Veľtrhom práce  JOB-EXPO  2014, 
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Medzinárodnou prehliadkou ľudových ume-

leckých remesiel a s množstvom sprievod-

ných podujatí /ukážky vojenskej techniky 

a výzbroje, výstroj profesionálneho vojaka, 

prezentácia aktuálnej protidrogovej tematiky, 

zdravý spôsob života mladých ľudí, 

prehliadka záchranárskych vozidiel/.  

V rámci tejto výstavy sme propagovali nielen 

našu školu, ale i mesto Nová Baňa. 

Pripravili sme pútavý prezentačný stánok, 

s množstvom propagačných materiálov 

o našej škole ale i meste Nová Baňa. Pre-

dávali sa domáce pekárske výrobky, ktoré 

nám pripravili majstri odbornej výchovy. Bol 

o ne veľký záujem. Elegantne a efektne 

pôsobila aj tá časť výstavného priestoru, kde 

bolo prezentované slávnostné stolovanie 

s témou – svadobný stôl. Naši študenti Matej 

Meliš a Dalibor Palaj zaujali  návštevníkov 

výstavy svojou šikovnosťou pri miešaní ná-

pojov. Sú to študenti, ktorí školu repre-

zentujú na rôznych barmanských súťažiach 

a v poslednom období dosahujú veľmi pekné 

výsledky. 

Touto cestou sa chceme poďakovať aj mestu 

Nová Baňa za podporu pri realizovaní tejto 

akcie. 

- Ing. Mária Lenčová - 
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Vyznanie matke 

 
 Zúrivé plamene ohňa sa jej odrážali v gaštanovo hnedých očiach. Sedela ticho a cez 

hrubé sklo okna pozorovala besniacu sa víchricu. Biele perie pokrývalo celú krajinu. 

Drevenice pod ťarchou  snehu sedeli pri ceste ako staré babky unavené po dlhej ceste. 

Slabším stromom neostalo na výber, len sa zvaliť pod ťažkou perinou. Ostré mrazy sa stali 

nepriateľmi všetkého živého.  

 V izbe bolo tajuplné ticho, ktoré občas prerušil praskot plameňov  lačných po obeti. 

Žena sa vytrhla zo svojich myšlienok a hodila nenásytným plameňom ešte poleno. Opäť si 

sadla do mäkkého kresla a úplne sa poddala ríši snov. V tej chvíli už vedela, že žije pre jedno 

srdce. Srdce, ktoré živo tĺklo pod jej vlastným. Zobudila sa až keď slnko zvedavo nakúkalo do 

obloka. Šťastné ženské oči s radosťou odpočítavali ten slávny deň. Deň, keď na svete k spevu 

vtákov pribudne ešte jeden hlások. Radostný, silný a tešiaci sa zo života. A tá chvíľa sa blížila 

rýchlosťou sprevádzanou nádejou a radosťou. Zo dňa na deň malý tvor rástol. Nožičkami 

kopal sem a tam a snažil sa prejaviť, že už má málo miesta. Večer často žena sedávala 

v mäkkom kresla alebo sa kochala pohľadom na krajinu, ktorá už dávno nepripomínala krutý 

boj so zimou. Už veľa vody pretieklo, čo sa na jej vlnách topil ľad. Všetko pripomínalo nový 

život, novú nádej a radosť. S úľubou popásala svoje oči a poblednuté líca jej blčali 

nedočkavosťou kedy aj ona bude vidieť svoju radosť a život. Pri týchto myšlienkach jej jemné 

črty tváre preťal blesk a musela si sadnúť. Dnes nevyčkala pokiaľ všetko zaspí. Pobrala sa do 

posteli a jej ťažké dýchanie dávalo najavo, že jej vytúžená chvíľa sa priblížila. Noc nebola 

nocou. Jej zoslabnuté ruky utišovali iné. Na čele sa jej tvorili kropaje námahy. A do noci  

oblečenej najtmavšími šatami sa ozval silný hlas, ktorá dáva najavo, že je mu jedno či všetko 

spí. Musí dať každému vedieť, že na svet prišiel on. Dieťatko svojim úsmevom vysušilo 

všetku rosu utrpenia ako horúce slnko. V tej chvíli si uvedomila, že nie je už ženou. Je 

matkou. Tým najkrajším, čím sa v živote mohla stať. Jej unavenú tvár pohladkávali slzy 

radosti. Slzy dopadli aj na vankúš kde sa rozplývali jej dlhé orieškové vlasy. Vedľa nej 

v perinke ležalo malé stvorenie. Ešte nevidela toľko krásy. Aj keď po prebdenej noci bola 

slabá, bola odhodlaná chrániť ten malý uzlíček. Jej láska rástla zo dňa na deň, z hodiny na 

hodinu, z chvíle na chvíľu.  Nikdy neprestala ochraňovať a milovať svoje dieťa. Bola matkou, 

ktorá mohla byť každému príkladom. A svoju lásku mi prejavuje až dodnes.  

 A som šťastná, že v tej noci ma prijala s takou láskou akú vie dať iba matka svojmu 

dieťaťu. Celý život ma chránil a nech robím čokoľvek jej lásku a starostlivosť jej nikdy 

nesplatím. Taká je moja matka.  

 

- red.- 
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Môj nápad pre región 
 

V rámci predmetu Podnika-

nie v cestovnom ruchu, ktorý 

je jedným zo vzdelávacích 

programov neziskovej vzde-

lávacej organizácie Junior 

Achievement Slovensko, ma-

jú možnosť študenti II. roč-

níka SOŠ obchodu a služieb 

zúčastniť sa súťaže „Môj ná-

pad pre región“. Úlohou sú-

ťažiaceho je vypracovať a  

zrealizovať projekt sám 

alebo za pomoci spolužiakov 

v triede, ktorý by mohol byť 

dobrým nápadom na pre-

zentáciu, zviditeľnenie loka-

lity, regiónu, historických 

pamiatok, remeselníkov, 

atrakcií, či iných zaujíma-

vostí, ktoré by podporili roz-

voj a priniesli čiast-

kové riešenie proble-

matiky rozvoja ces-

tovného ruchu dané-

ho regiónu. 

Tento rok sme sa roz-

hodli zapojiť do tejto 

súťaže a zviditeľniť 

prírodnú pamiatku, 

ktorá je jedinečná a 

je to najmladšia sop-

ka v strednej Európe 

- Putikov vŕšok. 

Nachádza sa v obci Tekovs-

ká  Breznica. Vypracovali 

sme prezentáciu o tejto sop-

ke a aj o pamiatkach obce, 

absolvovali sme výstup na 

sopku za pomoci miestneho 

sprievodcu, čo sme aj 

zdokumentovali a zapracova-

li do prezentácie. Vypraco-

vali sme aj leták, v ktorom sú 

uvedené základné informácie 

o sopke a o obci Tekovská 

Breznica. S pripravenou pre-

zentáciou a letákmi sme sa 

zúčastnili krajského kola 

súťaže „Môj nápad pre 

región“ v Banskej Bystrici, 

kde nás úspešne zastupovala 

študentka II.A Nikola Hosso-

vá, ktorá získala tretie miesto 

a postúpila aj do celoslo-

venského kola tejto súťaže. 

Podarilo sa nám zrealizovať 

prvú časť nášho nápadu 

a podmienkou účasti v celo-

slovenskom kole je dotiah-

nuť nápad až do konca. Tak-

že teraz plánujeme osloviť o-

kolité základné školy, prí-

padne stredné školy a odpre-

zentovať u nich informácie 

o sopke, taktiež pre nich 

zorganizovať výstup na 

sopku. Tento výstup môže 

byť pekným koncoročným 

výletom pre žiakov. Taktiež 

by sme radi ponúkli letáky 

do Informačného centra v  

Novej Bani a na Obecnom 

úrade v Tekovskej Breznici, 

kde by mohli byť 

využité ako propa-

gačný materiál. Ni-

kole Hossovej bu-

deme držať palce, 

aby nás úspešne 

reprezentovala aj 

v celoslovenskom 

kole súťaže „Môj 

nápad pre región“.  

  

Ing. Jana Palajová 

 

 

 

Majstrovstvá sveta v hokeji 
 

Tak ako každý rok, tak aj 

tento  sa konali Majstrovstvá 

sveta v hokeji. Tento rok sa 

organizácie ujalo Bielorusko. 

MS sa zúčastnilo 16 tímov, 

rozdelených do dvoch sku-

pín. Majstrovstvá začali 9. 

mája a skončili 25. mája 

2014.  Tento rok sa víťaz ne-

zmenil a opäť sa majstrami 

sveta stali Rusi. Slovensko sa 

umiestnilo na 9. mieste. Po-

čas týchto zápasov ste mohli 

vidieť niektoré krásne útoky 

a mnohé pekné formácie. 

Keďže fandíme poriadne 

Slovensku, máme ešte jednu 

príležitosť, kde to môžeme 

ukázať. O chvíľu začínajú 

MS vo futbale, ktoré sa tento 

rok konajú v Brazílii. Držíme 

našim chlapcom palce a pra-

jeme veľa úspechov!!  

- red. - 
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