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Editoriál 
 
Milí spolužiaci, 
 
 máme za sebou 3 mesiace vyučovania nového školského roka 
2010/2011. Počas týchto mesiacov sa udialo na našej škole veľa 
udalostí, o ktorých sa dočítate v tomto čísle. 

Na otvorení školského roka sme privítali prvých študentov 
nového študijného odboru kynológia. O pár dní sme sa tešili 
z riaditeľského voľna, z príležitosti konania Tradičného trnavského 
jarmoku, ktorého súčasťou bola výstava zvierat, na ktorej sa 
podielali naše žiačky. Tretia septembrová nedeľa bola v znamení 
jesennej Terranofauny. 

Prvý októbrový týždeň sa v aule školy uskutočnilo privítanie 
prvákov imatrikulačnými slávnosťami. Začiatok októbra na našej 
škole sa niesol v znamení príprav na Dni otvorených dverí, ktoré sa 
uskutočnili 12. - 13.10.2010. . V rámci DOD na škole sa uskutočnila 
historicky prvá výstava psov s názvom Najkrajší psík SOŠPaSV 
Trnava. Z príležitosti DOD sa na našu školu vrátila školská kobyla 
Lota so žrebčekom Arisom, o ktorých sa starajú študenti 
hipologického krúžku.  

Mesiac november sme privítali jesennými prázdninami, počas 
ktorých sme si zaspomínali na blízkych zosnulých. Počas tohto 
mesiaca sme sa zúčastnill na výstave malých zvierat, ktorá sa 
uskutočnila v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. 

Keďže o chvíľu zaklopú na dvere Vianočné sviatky, nezostáva 
mi nič iné, len vám zaželať ich príjemné strávenie v kruhu rodiny, 
plné oddychu, pokoja a šťastné vykročenie správnou nohou do 
nového roka 2011. 

 
 
 
 

  
 

Barborka Dubovská 
šéfredaktor 
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RRRANO FAUVýstava zvierat v Kalokagatii 
 

V piatok 10. septembra sa uskutočnila Oblastná výstava zvierat v Centre voľného času 
Kalokagatia. Výstava sa prebiehala v čase konania Tradičného trnavského jarmoku. 
 Ako býva zvykom, na jarmočný piatok udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno, inak 
tomu nebolo ani tento rok. Len niekoľko žiačok z 2.B a z 2.C v rámci ,, ípečky,, sa zúčastnilo 
tejto výstavy ako zapisovateľky. 
 Žiačky zapisovali hodnotenia rozhodcov, ktorý posudzovali exteriér králikov, 
exotického vtáctva, holubov a hydiny (sliepky, husi).  
 Pre nás, žiačky, to bolo veľmi zaujímavé a mnoho sme sa nového dozvedeli a naučili 
o posudzovaní zvierat. 
 Ja som zapisovala posudok na sliepky. Zistila som, že u sliepok sa posudzuje niekoľko 
oblastí:  

− plemenný typ a pohlavný výraz (rámec, konštitúcia, kondícia, kostra) 
− hlava (zobák, hrebeň, laloky, ušnice, oči, tvár) 
− tvar tela (trup, krk, krídla, nohy, chvost) 
− perie (stavba, kresba, štruktúra, pernaté ozdoby) 
− pripravenosť na výstavu 
− starostlivosť chovateľa.  

Chovateľov zvierat najmä holubov, králikov, hydiny, exotického vtáctva, 
kožušinových zvierat na Slovensku združuje Slovenský zväz chovateľov. 
 Myslím, že výstava bola dobrou skúsenosťou pre každú žiačku. 

  
AAuuttoorr  tteexxttuu  aa  ffoottoo::  ©©BB..DD..  

  
  
  

 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrácia prevzatá z http://www.szchpp.szm.com/images/szchlogo_biele_60.gif
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Terrano Fauna 
 

 V nedeľu 19. septembra sa uskutočnila jesenná Terrano Fauna 
Trnava. V dopoludňajších hodinách hostila SOŠ poľnohospodárstva exotické zvieratá - hady, 
plazy, škorpióny, šváby, korytnačky suchozemské a vodné, krevety, ryby, kraby, akváriové a 
teráriové rastliny, hlodavce, kŕmny hmyz a mnohé ďalšie živočíchy. 
 
 Návštevníci obdivovali zvieratá školy v prístupovej chodbe, mali možnosť súťažiť v 
pretekoch myší či švábov a vypočuť si prednášky „Chov Akvatickej užovky Nerodia fasciata v 
teráriu“ a „Formikaristika“ alebo „Chov mravcov po slovensky“ a „Akvaristika a zberateľská 
vášeň.“  
 V predsálí prezentovali svoje diela Eduard Baroš, Peter Hoffmann a Iveta Vassová. 
MVDr. Miroslav Dušek pokrstil prvú detskú akvarijnú a terarijnú maľovanku.  
 Ďalšia Terrano Fauna sa uskutoční na jar 2011.  

Zdroj: http://terranofauna.eu  
Foto: Juraj Zaťko 
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ZÁDERY: 
...vyrieklo sa na hodinách... 

 
P: „Keď chcem opisovať, tak musím VEDIEŤ opisovať! To je prvé základné pravidlo!“ 
 
P: „To čo je?“ 
Ž: „Čo?“ 
P: „Nemá byť dáky zošit?“  
Ž: „Šak má, ale včera mi ho rozkúsal pes.“ 
 
P: „Nemôžete stále hovoriť, že to nechápete. Veď aj keby sem došiel E.T., tak aj ten by 
to vypočítal.“  
 
P: „Ako zistíme, že sa v psovi po očkovaní vytvorili protilátky na choroby?“  
Ž: „Nakazíme ho tou chorobou a keď prežije, má protilátky...“ 
 
P: „...to bolo tak na úvod, aby ste si trošku pospali.“ 
 
P: „Kto chce odpovedať?“ 
(ticho) 
P: „Čo ste hluchí? Kto chce odpovedať?“ 
(ticho) 
P: „Nikto?“ 
(ticho) 
P: „Dobre.“ 
 
Ž: „...bunkové implantáty.“ (inklusie) 
 
P: „...v 18. storočí si dámy dávali vyoperovať voľné rebrá, aby boli štíhle. A k tomu 
pridali korzet. Moc toho síce nenadýchali, ale štíhle boli.“ 
 
P: „Prečo treba na etiketu napísať aj meno toho, kto ten roztok pripravil?“ 
Ž: ??? 
P: „No aby sme vedeli, komu dať päťku!“ 
 
P: „...proteíny sú vlastné a podporné.“ 
(hluchý) Ž: „Odporné???“   
 
Prváci dostali za domácu úlohu z biológie nakresliť si na prvú stranu zošita 
najobľúbenejšie zvieratko alebo kvet.  
Kontrola zošitov: V jednom zošite zdobí stranu obrázok snežienky. Krásne detailne 
namaľovaná, zelené pozadie, detailný nákres kvetu a stonky, prierez pôdou, a v nej... 
rozvetvené korene 100. ročného duba... 
Profesorka ukáže obrázok triede: „Čo tam má zle?“  
Trieda sa otriasa od smiechu, keď jeden žiak vykríkne: „Tam má byť cibuľka, ty sprostý!“ 
 
(Vysvetlivky: P = profesor, Ž = žiak) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustrácia prevzatá z http://www.ponuka.net/zabava/smiech.gif 
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Imatrikulačky 

 
 7. októbra 2010 sa na našej škole uskutočnila imatrikulačná 
slávnosť, na ktorej žiaci 3.B privítali našich prvákov. 
 Plnili úlohy, vďaka ktorým v celej aule prúdila dobrá nálada a 
samozrejme nechýbal program v štýle Country.  
 Po ukončení imatrikulácii slávnostnou prísahou sa pokračovalo 
diskotékou, na ktorej sa všetci zúčastnení výborne zabávali. 
 

Autor textu: Mirka Rybárová  
Foto: Nikol Edmarová 
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Mňaukajúci terapeuti  
     na zamatových labkách  
 

Mačky vďaka svojmu pozitívnemu vplyvu na 
fyzické i duševné zdravie človeka nachádzajú 
nevšedné uplatnenie ako pomocní terapeuti 
v liečbe ľudí.  
 

   
Felinoterapia znamená zapojenie mačiek 

do liečebného procesu ľudí a ich 
rehabilitačných programov. Predstavuje 
jednu zo špecifických oblastí zooterapie, 
podobne ako canisterapia (psy) alebo 
hipoterapia (kone). V Európe sa možno s jej 

využitím stretnúť predovšetkým 
v anglosaských a škandinávskych 
krajinách, kde má chov mačiek veľmi 

silnú tradíciu. S postupným 
nárastom počtu chovateľov 

a celkovej obľúbenosti 
mačiek v stredoeurópskom 

regióne sa súčasne 
objavujú zaujímavé 

felinoterapeutické projekty. 
Liečivá energia mačiek: V liečbe 

ľudí zaujímajú mačky výnimočne 
postavenie a ich prínos je v porovnaní 
s inými zvieratami jedinečný. Ľudia 
intuitívne cítia, že maznanie s ich 
miláčikom im prináša nielen príjemný relax 
a zmierňuje stres, ale zároveň ich nabíja 
vitalizujúcou energiou. Výskumy v tejto 
oblasti preukázali, že mačky sú 
v skutočnosti vysoko energetizované 
tvory. Tesný kontakt s nimi nám dodáva 
psychické aj fyzické osvieženie, a to bez 
toho, aby ony samé utrpeli ujmu. Naopak, 
mačkám takáto výmena energie 
prospieva, elektromagnetické pole ich tela 
sa vybíja, čo im umožňuje zbaviť sa 

prebytočného napätia a cítia sa tak 
uvoľnenejšie. 

Metódy a formy: Konkrétne formy 
uplatnenia felinoterapie sa líšia od 
samotnej pasívnej prítomnosti mačky 
v liečebnom zariadení, cez aktívnu 
starostlivosť pacientov a jej hygienu, 
kondíciu a stravu, až po jej priame 
zapojenie do liečby pod vedením 
odborníka, kedy sa mačka stáva 
integrálnou súčasťou terapeutického 
procesu. Ťažiskovými metódami sú úzky 
fyzický kontakt pacienta s mačkou, jej 
hladenie, maznanie sa s ňou, vzájomná 
komunikácia a cielená interaktívna hra. 

Mačky tak pomáhajú ľahšie znášať 
bolesť a psychickú traumu najmä detských 
pacientov na klinikách s dlhodobou 
liečebnou starostlivosťou, ako sú napr. 
onkologické oddelenia. U pacientov 
v rehabilitácii po neurologických 
ochoreniach pôsobia aktivizujúco 
a podieľajú sa významne na zlepšovanie 
ich mobility. Ako výborné 
spolupracovníčky sa presadzujú aj 
v terapeutických programoch pre telesne 
postihnutých. V domovoch dôchodcov, 
v opatrovateľských ústavoch prinášajú 
mačky starým a chorým ľuďom potrebnú 
stimuláciu a povzbudenie do života. Dobré 
výsledky majú mačací terapeuti v liečbe 
pacientov s psychickými ochoreniami, 
najmä v prípade apatie a ťažkých foriem 
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apatie. Pozitívne pôsobia mačky na 
klientov v liečebných centrách závislosti. V 
detských domovoch, ale aj v ústavnej 
starostlivosti o mentálne postihnuté deti 
a mládež. Deti si v každodennej 
starostlivosti o mačky osvojujú určité 
pravidlá a učia sa tým zároveň dbať o seba 
samých a svoje hygienické potreby. 

Ideálna mačka liečiteľka: Nie 
všetky mačky sú vhodné na zapojenie do 
terapeutického procesu. Ich výber 
a nasadenie podlieha prísnym kritériám. 
Uprednostňujú sa senzibilné mačky 
s pokojnou, priateľskou a vyrovnanou 
povahou. Z tohto hľadiska sa za ideálnu 
tradične považuje perzská mačka. 
Skúsenosti z terapeutickej praxe ukazujú, 
že najmenej úspešné si vedia počínať aj 
predstaviteľky ďalších plemien mačiek ako 
sú habešské, bengálske, britské 
krátkosrsté mačky, ragdoly a tiež obyčajné 
domáce mačky.  

Mačka by mala byť najmenej rok 
stará, pretože len v prípade dospelej 
mačky možno zodpovedne stanoviť, či je 
dostatočne socializovaná. V tomto veku je 
zároveň imunitný systém mačky natoľko 
rozvinutý, aby ju ochránil pred 
potenciálnou nákazou v náročnom 
nemocničnom prostredí. V špeciálnom 
teste musí preukázať výborné 
charakterové vlastnosti. Musí byť zvyknutá 

na záťažové situácia napr. transport 
autom, prítomnosť väčšieho počtu cudzích 
ľudí, kontakt s inými mačkami alebo 
psami, nepríjemný zvuk a náhly lomoz, 
atď. Ideálna zooterapeutická mačka by sa 
mala nechať bez problémov vziať na ruky 
a dať pestovať cudzím ľuďom.  

Podmienky terapie: Pred 
začiatkom terapie je nutne overiť, či 
pacient netrpí alergiou alebo fóbiami na 
mačky. Treba zabezpečiť úzkostlivé 
dodržiavanie hygieny, postarať sa 
o toaletu mačky, o jej kŕmenie a súčasne 
zaručiť pre ňu potrebné súkromie, priestor 
pre oddych a jej vlastný život. Keď terapia 
prebieha formou návštev, určité nároky sú 
kladené aj na samotného majiteľa mačky. 
Ten musí mať dostatok času a vôle podeliť 
sa o svoju mačku. Najzodpovednejšou a 
vôbec  najnáročnejšou fázou je samotná 
výchova.  

Úspech a pozitívne reakcie, ktoré 
tento projekt sprevádzali, naznačujú, že 
v oblasti felinoterapie sa odkrývajú nové 
výzvy a očakávania.  

 
 

Autor: V.U. 
Zdroj: magazín chovateľ 2007 

Foto: www.mazlicci.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ilustrácia prevzatá z http://www.akonaskolu.sk 
/pictures/didakticke_hry/velke/macka.png 
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Deň otvorených dverí 2010 
 

 V utorok a v stredu 12. - 13.10.2010 sa na našej škole uskutočnili Dni otvorených 
dverí 2010. Návštevníci – zväčša študenti deviatich ročníkov a ich rodičia – sa mohli 
oboznámiť s našou školou, aj so študijnými odbormi na našej škole (novinkou je odbor 
Kynológia).  
 Na škole sa to tieto 2 dni hemžilo zvieratami – študenti v rámci výstavy zvierat 
priniesli svojich exotických miláčikov (hady, chameleóni, papagáje – agapornisy, holuby – 
šampióni Európy, bezsrstý potkan a mnohé iné). V utorok v rámci Dní otvorených dverí 
prebehla na škole aj výstava psov (viac o nej v samostatnom článku).  
 Návštevníci sa tiež mohli pokochať výstavou ovocia a zeleniny, vkusne 
naaranžovanými stolmi (na Vianoce, Stužkovú a Halloween) a tiež aranžmánmi s jesenným 
nádychom, ktoré zdobili chodby školy. Mohli si tiež zajazdiť na traktore alebo motorke. Na 
školu tiež prišla kvôli DOD aj naša školská kobyla Lota s jej žriebäťom Arisom.  
 Viac o DOD povedia fotografie. 
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AAuuttoorr  tteexxttuu  ::  BB..DD..  
AAuuttoorr  ffoottoo::  © Martin Fíba 

 
. 
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Výstava psov  
 V utorok 12. októbra sa na našej škole v rámci Dní otvorených dverí 
2010 uskutočnila výstava psov. Súťaž Najkrajší psík Strednej odbornej 
školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 2010 bola 
určená pre psov vo vlastníctve študentov školy.  

 O 8:00h sa začala registrácia a vstupná veterinárna prehliadka 
(zúčastniť sa mohli len zdravé a zaočkované psy). Po privítaní súťažiacich 
sa začalo posudzovanie. Posudzovala porota v zložení: Alena Šoková, 
Dominika Fajnorová, Barbora Dubovská, Natália Hlavnová a Marta 
Dubovská.  

Na pódiu v aule školy sa predviedlo 25 psov, ktorí boli rozdelení do 
kategórií: yorkshire terrier, zlatý a labradorský retriever a ich kríženci, 
nemecký ovčiak a jeho kríženci, jazvečík a jeho kríženci, bišóniky a 
spoločenské plemená, teriéry typu bull a všetky ostatné plemená.  

 Spestrením výstavy bola prezentácia plemien: tibetský teriér (Alena 
Šoková a jej „tibeťáčka“ Debbie Masinial) a írsky seter (Dominika 
Fajnorová a Barbora Dubovská a ich „írčani” Penny Meškov dvor a Number 
One Jay Slovak Base).  

 Zvíťazil a titul Najkrajší psík 1. miesto si nakoniec odniesol krížený 
jazvečík Belo, majiteľka Klaudia Hutová. 2. miesto získal doberman 
Charlotte, majiteľ Tomáš Ježovit a 3. miesto si odniesol nemecký ovčiak 
Dona, majiteľka Lucia Bilčíková. Najšikovnejším psíkom sa stal labrador 
Sheila, majiteľka Veronia Marešová. Porota sa rozhodla udeliť aj Špeciálnu 
cenu poroty - Najsympatickejší pár, ktorý získal shih-tzu Poogy, majiteľ 
Matej Gažovič.  

 Víťazi sa tešili z hodnotných cien od našich sponzorov: Aqua Fauna 
Tropical - Ing. Peter Pentek, A. Žarnova 25, Trnava a Kynologické potreby 
Kopánka, Robotnícka 45, Trnava – Kopánka, ktorým aj touto cestou 
ďakujeme. Viac o výstave sa dozviete na www.vystavapsov.wbl.sk    

. 
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Prezentácia plemena tibetský teriér – Alenka Šoková a jej CH Debbie Masinial 
 

AAuuttoorr  tteexxttuu  ::  BB..DD..  
AAuuttoorr  ffoottoo::  ©©  MMaarrttiinn  FFííbbaa    
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Československý vlčiak 

 
Toto naše najmladšie 

národné plemeno vzniklo krížením 
karpatského vlka a nemeckého 
ovčiaka.  

Štandard hovorí, že: 
„Stavbou tela, pohybom, 
osrstením, farbou srsti a maskou 
sa podobá  vlkovi.” Laici si ho s 
ním aj často pletú. 

 
Zaujímavosťou je, že zo 

štvorlístka našich národných 
plemien (československý vlčiak, 
slovenský čuvač, slovenský 
hrubosrstý stavač, slovenský 
kopov) je vo svete 
najpopulárnejší práve 
československý vlčiak, chovateľmi 
familiárne prezývaný „čévečko”  

 
 Počtom „tromfol” aj oveľa 

staršie plemená – okrem krajiny 
pôvodu je veľmi populárny v 
Taliansku. Čo sa počtu 
chovateľských staníc týka, na 
Slovensku je ich takmer 15, v 
Česku cez 40, a v Taliansku je 
takmer 60 chovateľských staníc 
československých vlčiakov. 

Na Svetovej výstave psov 
2009, najväčšej v histórii, bol 
československý vlčiak s počtom 
180 prihlásených psov 19. 
najpočetnejšie plemeno výstavy. 
 Ďalšou zaujímavosťou je, že 
sučky sa spravidla hárajú len 1x 
za rok (väčšina iných plemien 2x 
ročne).  

Československý vlčiak málo 
šteká, ale má širokú škálu 
hlasových prejavov (vytie, 
kňučanie, vrčanie,...). Štandard 
hovorí, že: „Je temperamentný, 
veľmi aktívny, učenlivý. 
Nedôverivý, ale bezdôvodne 
nenapáda. Svojmu pánovi 
prejavuje neobyčajnú vernosť.” Je 
to „prírodné” plemeno, je iný ako 
ostatné psy. 

 
 Pokiaľ sa o tomto 
prekrásnom plemene chcete 
dozvedieť viac, navštívte stránky: 
- www.csv.sk (Klub chovateľov 
československého vlčiaka SR) 
alebo www.wolfdog.org (Svet 
československého vlčiaka). 

  

AAuuttoorr  tteexxttuu::::BB..DD..  
AAuuttoorr  ffoottoo::  aarrcchhíívv  BB..DD..  
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DÔLEŽITÉ 
ÚDAJE psy suky 

Výška v 
kohútiku min.65 cm 

min. 60 
cm 

Hmotnosť min. 26 kg 
min. 20 
kg 

Dĺžka života 
12 rokov a viac  
(16 rokov) 
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Odber krvi u kráv  
 

 V pondelok 20. septembra niekoľko štvrtákov – veterinárov na 
Školskom hospodárstve odoberalo krv kravám, kvôli rozboru na nákazu.  
 Pod vedením veterinára si to vyskúšali aj niektorí druháci – 
veterinári z 2.B triedy. Veterinár všetkým povedal: „Pre každého je ťažké, 
prvý krát pichnúť alebo reznúť do živého tvora, ale treba to prekonať.“ 
Túto zábranu však nakoniec prekonali všetci druháci. Hoci zrejme nie 
každému bolo príjemné zotrvať dlhší čas medzi kravami, kde sa v ovzduší 
vznášala ich aróma, veterinár nás upozornil, že „to patrí k romantike 
nášho povolania.“  
 Krv sa odoberala kravám z chvosta. Pri odbere sa dodržiavali 
hygienické opatrenia, každá krava mala novú čistú sterilnú injekčnú 
striekačku. Každá striekačka bolo označená číslom, podľa ktorého sa dala 
vypátrať totožnosť kravy.  
 Spestrením programu bol nečakaný útek kravy z ohrady. Žiaci sa 
hneď presunuli do bezpečnej vzdialenosti, no našťastie si to krava 
nenamierila do davu študentov, ale vybrala sa opačným smerom a zaliezla 
do škáry, kde ju potom pracovníci hospodárstva obkľúčili a nasmerovali 
naspäť do ohrady.  
 Čiže celý odber krvi sa zaobišiel bez ujmy na zdraví žiakov (no 
možno mali psychickú ujmu z odberu samotné kravy :-) 
.  

 
Autortextu a foto: B.D. 
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XIII. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT    
 
 

VV  ddňňoocchh  2266..  ––  2288..  nnoovveemmbbrraa  22001100  ssaa  vv  aarreeáállii  vvýýssttaavviisskkaa  AAggrrookkoommpplleexx  vv  NNiittrree  
kkoonnaall  1133..  rrooččnnííkk  cceellooššttááttnneejj  vvýýssttaavvyy  zzvviieerraatt..    

MMeeddzzii  pprrvvýýmmii  nnáávvšštteevvnnííkkmmii  bboollii  aajj  žžiiaaccii  nnaaššeejj  šškkoollyy,,  kkttoorríí  ssii  ssoo  zzááuujjmmoomm  pprreezzrreellii  
vvyyssttaavvoovvaannéé  zzvviieerraattáá..    

PPooččaass  ttýýcchhttoo  ddnníí  vv  ššttyyrroocchh  ppaavviillóónnoocchh  vviiaacc  aakkoo  776600  cchhoovvaatteeľľoovv  vvyyssttaavvoovvaalloo  55004444  
ččiissttookkrrvvnnýýcchh  pplleemmiieenn  hhoolluubboovv,,  kkrráálliikkoovv,,  mmoorrččiiaatt,,  nnuuttrriiíí,,  eexxoottiicckkééhhoo  vvttááccttvvaa,,  vvooddnneejj  
aa  hhrraabbaavveejj  hhyyddiinnyy,,  mmoorriieekk,,  ppeerrlliiččiieekk  aa  vv  ssaammoossttaattnnoomm  ppaavviillóónnee  ssaa  ssúúččaassnnee  kkoonnaallaa  aajj  
mmeeddzziinnáárrooddnnáá  vvýýssttaavvaa  mmaaččiieekk..  

SSúúččaassťťoouu  vvýýssttaavvyy  bboollii  aajj  ssaammoossttaattnnéé  uukkáážžkkoovvéé  eexxppoozzíícciiee  aakkvvaarriijjnnýýcchh  rryybbiiččiieekk,,  
oovviieecc  aa  kkôôzz,,  ššppeecciiáállnnee  kklluubboovvéé  vvýýssttaavvyy..  

KKeeďďžžee  vvyyssttaavvoovvaannéé  zzvviieerraattáá  bboollii  pprreeddaajjnnéé,,  zzááuujjeemmccoovviiaa  ssii  mmoohhllii  aajj  ttiieettoo  zzvviieerraattáá  aajj  
zzaakkúúppiiťť..  

  
AAuuttoorr  tteexxttuu::  BBcc..  KKaammiill  ŠŠuullkkoo  

AAuuttoorr  ffoottoo::BB..DD..  
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Možnosti štúdia a práce pre študentov 
v zahraničí 

 
Vycestovať do zahraničia dnes nie je ťažké... aké sú možnosti a na čo si dávať pozor 

pri inej ceste ako je dovolenka, skúsime zhrnúť do tohto krátkeho článku.  
Najjednoduchšie je si zaplatiť jazykový kurz a cestovať. Vhodné je vybrať si min. 3-8 

týždňový jazykový kurz, aby ste získali nielen jazykovú výučbu, ktorú si zaplatíte, ale aj 
konverzačnú prax, ktorú bežne v domácej krajine získavame oveľa dlhšie. Nehovoriac 
o spoznaní novej krajiny, kultúry a nových priateľov. Nie je problém stráviť napríklad aj 
prázdniny na kurze pri mori, v dovolenkovej atmosfére (Malta napr.), alebo si zaplatiť kurz, v 
rámci ktorého máte zabezpečený program mimo výučby. Vyberajte si agentúru, ktorá je 
dlhodobo na trhu, ktorá má skúsenosti s jednotlivými kurzami a vie Vám odporučiť vhodnú 
alternatívu pre Vás. Na letné kurzy si objednávajte termíny v dostatočnom predstihu. A 
vedeli ste, že existujú aj kurzy financované zo zdrojov EÚ a teda si platíte len ubytovanie 
a stravu (každoročne od novembra do konca februára)? A to je predsa COOL! 

Ďalšou možnosťou, lacnejšou ako kurzy, je pobyt kultúrnej výmeny – a z toho 
štúdium na semestri alebo školskom roku v zahraničí – USA alebo krajiny EÚ. Najmä školský 
rok v USA je na porovnanie nákladov na kurz v rovnakej dĺžke oveľa výhodnejší, keďže 
študenti bývajú v dobrovoľných rodinách a navštevujú štátne stredné školy gymnaziálneho 
typu. Hláste sa len v agentúrach, ktoré tieto programy robia s overenými partnermi a ktoré 
spĺňajú všetky podmienky stanovené úradmi. Neverte, ak Vám niekto sľubuje napríklad 
umiestnenie v konkrétnom meste alebo zabezpečenie konkrétneho športu na škole. Je to 
možné len v prípade súkromných stredných škôl, ktoré sú však niekoľkonásobne drahšie, 
keďže si platíte celé školné. 

Práca pre absolventov, prípadne len na leto, je veľmi lákavá, veď okrem zárobku si 
zdokonalíte aj jazyk a náklady na cestu sa Vám rýchlo vrátia. Registrujte sa však iba 
v agentúrach, ktoré majú na sprostredkovanie práce povolenie od Národného úradu práce 
(resp. od januára 2011 už potrebnú živnosť) a dodržujú všetky nariadenia Národného úradu 
práce (ako potvrdenie výšky mzdy, výška poplatku za sprostredkovanie, potvrdenie 
zamestnávateľa a pod). Pre študentov sú to najmä pomocné sezónne práce, práce na 
farmách (zber ovocia/ zeleniny, pomoc na konkrétnej rodinnej farme a ubytovanie 
v hostiteľskej rodine, starostlivosť  o zvieratá, najmä kone apod.) , práce v skladoch 
(potravinových, s oblečením) alebo v hoteloch, a pre dievčatá, ktoré majú kladný vzťah 
k deťom, aj au pair pobyty – tie patria už niekoľko rokov medzi najobľúbenejšie pobyty 
v zahraničí. Je to najmä z dôvodu, že sa zdokonalia v jazyku priamo v zahraničnej rodine 
a majú dostatok času na navštevovanie jazykového kurzu popri práci.   

Ktorýkoľvek spôsob cestovania si vyberiete, nezabudnite si vziať so sebou všetky 
potrebné dokumenty a najmä kontakty. Ideálne je, ak Vám sprostredkovateľ poskytne číslo 
na help-linku alebo iný kontakt, kde sa vždy môžete ozvať, keby niečo...  aj takto spoznáte 
spoľahlivú agentúru.   
 
www.studium.sk 
www.coolagent.sk 
 
COOLAGENT – 15 rokov skúseností SR/ ČR, povolenie Národného úradu práce, overený 
zahraničný partneri a školy, tisícky spokojných študentov a klientov, a bezplatná tel. info-
linka: 0800-1AGENT, tj 0800-124368 
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Hrajte sudoku! 
 

6  1  5   4 8 

 3   4  1  9 

4   8   7   

9  6    5   

5  3 2   4  6 

  4    9  1 

  5   8   3 

7  2  6   1  

3 9   2  6  4 

 
Výroky zo školských lavíc... 

 
P: „ ...a je nový dodatok k Školskému poriadku – nemôžete nosiť do 
školy zápalky, zapaľovače a cigarety.“  
Ž: „Takže zbrane môžeme?“  
 
P: „Tento lístok s prihlasovacími údajmi k internetovej žiackej knižke 
dáte rodičom!“ 
Ž: „A keď ho NÁHODNE stratím?“  
 
P: „ 0,1% CO vo vzduchu spôsobuje smrť. Stalo sa, že si večer zakúrili, ľahli, a ráno sa zobudili 
na druhom svete.“ 
 
P: „ Hirudín – má ho v slinách pijavica, pretože zabraňuje zrážaniu krvi. Aby jej tá krv pekne 
tiekla. Možno ho majú v slinách aj upíri – aby mohli dobre piť a nezadrhli sa :-) “  
 
Ž: „Pán profesor, prepáčte, že meškám, bol som sa pozrieť na hada.“  
 
P: „Bože, takú hovadinu som spravil.“  
Ž: „Akú?“ 
P: „Išiel som učiť.“  
 
P (rozčuľuje sa nad nevedomosťami žiakov): „Teraz sme to písali! Na čo sme to písali? Na 
prd!“  
 
Ž: „Piaty bratranec kolena.“ (bratranec z piateho kolena) 
 
Legenda: P - profesor, Ž - žiak 
 

 
Ilustrácia prevzatá z http://www.rejk-net.sk/cc/zabava_gif.gif  

Ako na to? 
Doplňte tabuľku Sudoku o 

zostávajúce čísla 1 až 9 tak, aby 
sa žiadne číslo v žiadnom riadku, 
stĺpci, tučne vyznačenom 3x3 
štvorci neopakovalo. 

To znamená, že v každom 
riadku, stĺpci, a v každom z 
deviatich 3x3 štvorcoch musí byť 
práve čísla 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9). 
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