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Ahoj, volám sa Kyslík a dnes mám možno viac 

rokov ako ty, čo ma práve čítaš. Narodil som sa pred 
dvadsiatimi rokmi. Mojim starším súrodencom bol 

časopis Dych, ktorý sa narodil ako školský časopis na 

Strednej zdravotníckej škole 
MUDr. Ivana Hálka v Bratislave. 

Rozdelením školy na dve zanikol 

a ja som sa narodil už na pôde 

školy po presťahovaní sa na 
Strečniansku ulicu do Petržalky. 

Od počiatku môjho života sa veľa 

zmenilo.  
Škola sa administratívne spojila a 

zo SZŠ MUDr. Ivana Hálka a SZŠ 

na Vietnamskej ulici vznikla jedna 

– tá súčasná, ktorú navštevuješ aj 
ty.  

Aj napriek tomuto pohybu a nielen 

fyzickému – nastali postupne aj 
personálne zmeny, som sa 

zachoval vo viac menej nezmenenej podobe. Komu za to 

vďačím? No predsa všetkým, ktorí mi pomáhali rásť. Boli 
to učitelia aj žiaci tejto školy. Boli plní entuziazmu 

a vyvíjali úsilie na to, aby som bol čoraz krajší, pútavejší, 

plný aktualít, informácií. Boli dokonca obdobia kedy som 

sa umiestňoval na súťažiach školských časopisov na 
popredných miestach.  

Myšlienka na moje narodenie sa zrodila v hlave učiteľky 

chémie RNDr. Mileny Milkovej a pani asistentky Evy 
Zemanovičovej, pridala sa k nim učiteľka slovenského 

jazyka a literatúry PhDr. Jolana Krausová. Žiaci, ktorí 

mali chuť a myšlienky sa pridali a zaujímajú sa o mňa 

dodnes. Členovia redakčnej rady sa postupne menili, 
niektorí, pribúdali, niektorí ubúdali, sú aj takí, ktorí odišli 

a znova sa vrátili. Jednou z tých vytrvalých bola aj pani 

učiteľka Mgr. Beata Habánová, venovala sa mi od roku 
2003 a som jej za to vďačný. O rok neskôr sa mi začala 

venovať aj súčasná zástupkyňa riaditeľky školy PhDr. 

Gabriela Habdáková, PhD., MPH. Zo školy odišla do 
iného zamestnania a po návrate späť sa mi venuje 

a články upravuje PhDr. Anna Faborová. 

Vždy som si svoju titulnú stranu so záujmom obzeral 

v zrkadle, bola z roka na rok krajšia a krajšia. Narodil som 
sa ako čierno-biely a teraz som pekný farebný, plný 

zaujímavých fotografií. O môj vzhľad aj obsah sa celých 

20 rokov stará pani asistentka Eva Zemanovičová.  Áno 
táto nenápadná pani je z celého kolektívu jediná, ktorá je 

členkou redakčnej rady celých  20 rokov nepretržite.  

Okrem môjho obsahu je dôležitá aj fyzická kondícia 
a preto som sa v čase svojej puberty intenzívne venoval aj 

športu. Konkrétne ma zaujal aerobik. Maratón v aerobiku 

sme v škole usporadúvali každoročne a tak si udržiavali 

svoju kondíciu nielen členovia redakčnej rady a ja, ale aj 
mnohí žiaci a učitelia našej školy. 

Mnohých poznám od svojho zrodu, no niektorí už odišli 

do dôchodku, niektorí zmaturovali a venujú sa svojej 

práci. Mnohí sa občas zastavia a spýtajú sa ako sa mám. 

Mám sa fajn je moja odpoveď, no kto by sa nechcel mať 
ešte lepšie? Ja tiež. 

Budem sa mať skvelo 

keď mi pomôžeš ďalej 
rásť a budeš do mňa 

prispievať zaujímavými 

článkami, postrehmi, 
fotografiami či 

kresbami. Presne tak si 

predstavujem svoj ďalší 

život. Chcem byť ešte 
pestrejší, objemnejší 

a plný nápadov. Chcem 

ťa informovať o tom, čo 
robia žiaci v iných 

triedach našej školy, 

chcem ti prinášať nové 
fotografie, chcem sa tebou deliť o svoje zážitky. 

Moja výzva: „Čakám na aktívnych  prispievateľov 

a nových členov redakčnej rady, aby sme spolu dokázali 

ponúknuť čitateľom zaujímavé články, ktoré by čítal 
každý na jeden dych“. 

Váš školský  časopis Kyslík a členovia RR – A.F. a E.Z. 
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 „Ľudia sú múdry rôznymi spôsobmi, 

ale smejú sa rovnako“ 

           Samuel Johnson 

Milé kolegyne, kolegovia a milí žiaci, 
opäť sa blíži koniec školského roka, dovoľte mi 

prihovoriť sa Vám pred odchodom na prázdniny a 

dovolenky. 

 
V školskom roku 2017/2018 sme prežili veľa pekného. 
Škola dostala „nový šat“, v máji  bolo dokončené 

zateplenie školy a výmena všetkých okien. Zo starej, 

ponurej budovy sa stala nová kráska a naša škola sa na nás 

usmieva. Strážme si jej krásu a svojim malým podielom 

sa všetci zúčastňujme na jej ďalšej revitalizácii. 

Najväčšia zmena vo vzdelávaní nastala v máji tohto roku. 

Parlamentom bolo schválené, že od   

01. septembra 2018 sa legislatívne mení názov študijného 
odboru zdravotnícky asistent na „praktickú sestru“.  

Považujeme to za obrovský úspech a pevne veríme, že 

táto zmena  zabezpečí aj zatraktívnenie povolania, čím 

sa  zvýši záujem o stredoškolské vzdelávanie a navýši  sa 

počet žiakov, hlavne v našej škole. 

Každý z nás sa v tomto prevratnom  školskom roku ocitol 

v rôznych pozíciách.  Cieľ sme však mali všetci rovnaký –

prežiť ho, čo najúspešnejšie,  odprezentovať sa dobrými 
známkami, dosiahnuť popredné miesta v súťažiach, získať 

nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť 

mnoho pekných chvíľ. Naša spoločná  práca bola 
nakoniec odmenená úspechom. Žiakom, ktorým sa to 

úplne nepodarilo, želám, aby si doplnili svoje vedomosti, 

úspešne dokončili školský rok a mohli ďalej pokračovať 

v štúdiu. 

Milí maturanti a absolventi, želám Vám veľa úspechov vo 
Vašom pracovnom a osobnom živote a nikdy 

nezabudnite, že úsmev a dobré slovo lieči. Vaša budúca 

práce je nielen povolaním, ale hlavne poslaním pomáhať 

ľudom vtedy, keď im chýba to najcennejšie – zdravie. 

Všetkým žiakom želám veľa slniečka, pohody, oddychu 

a pevne verím, že naplnení energiou privítate  

s úsmevom a novými očakávaniami školský rok 

2018/2019. 

V školskom roku 2018/2019 po dvojročnej pauze, opäť 

budeme realizovať vzdelávanie v študijnom odbore 

zdravotnícky záchranár  externou formou štúdia. 

Milí kolegovia – pedagogickí aj nepedagogickí 
zamestnanci – ďakujem Vám za Vašu obetavú prácu, 

ktorú ste prejavili počas celého školského roka a vytvorili 

zdravý základ fungovania našej školy. Pevne verím, že aj 

keď nás čaká veľa práce, zúročí sa to vo 
výraznom prezentovaní sa našej školy na verejnosti, 

hlavne v rámci zdravotníckych škôl a  škôl BSK. 

Verím, že čas letných prázdnin prinesie nám všetkým 

veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu v rodinnom kruhu 
a kruhu svojich priateľov, že s teplými lúčmi slnka 

načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce. 

     Eva Drobná

     Vaša riaditeľka  

 

„Milí prváčikovia, dovoľte mi srdečne Vás tu 

privítať a popriať vám veľa šťastia pri 

štúdiu.“  

Ako by to bolo včera, čo som 

počula túto vetu povedať z úst 

našej pani riaditeľky, keď som 

netrpezlivo stála 2. septembra 
2014 vo vestibule školy, ktorá 

mala otvoriť a tvoriť ďalšiu 

kapitolu môjho života. Dodnes 
si živo pamätám, ako ma táto veta vytrhla zo zamyslenia o 

mojich budúcich spolužiakoch, ktorých som dovtedy ešte 

nepoznala a len sa netrpezlivo okolo seba pozerala,  kto z 

týchto ľudí okolo mňa stojacich, asi bude so mnou chodiť 
do triedy, akí asi tí moji noví spolužiaci budú, kto bude 

moja triedna profesorka a mnohé iné. 

Tie prvé myšlienky, ktoré behajú v hlave snáď každému 
prvákovi a pri ktorých každému z nich zovrie silno 

žalúdok, ktorý hlási na poplach, nech v tom človek radšej 

nepokračuje, lebo to nedopadne dobre. Veď, snáď mi dá 
za pravdu každý, čo tam tak prvýkrát stál. A teraz ? Je rok 

2018 a už len spomínam, čo všetko som tu prežila, keďže 

čas na tejto škole sa mi už kráti. Bolo veľa dobrého ale aj 

zlého, nie vždy bolo všetko ružové a pekné. Neboli sme 
zrovná najlepší kolektív, ale vedeli sme rešpektovať jeden 

druhého a keď bolo najhoršie, vedeli sme držať spolu, 

hlavne teda pri odklade písomky, vtedy sme ako kolektív 
nikdy nezlyhali.  
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Za tie štyri roky sa vytvorili mnohé priateľstvá presne také 

o akých mi hovorievala moja mama, keď som bola ešte na 

základnej skole. A pevne verím, že aj keď sa mnohým 

cesty rozídu, tak ich priateľstvá pretrvajú. Písomné 
maturity máme úspešne za sebou a už máme len pár 

týždňov do ústnych maturít a potom sa to celé skončí.  

Aj keď nie vždy bolo štúdium ľahké, ale vždy sme to dali, 
naučili sme sa tu veľa vecí a budú z nás presne takí 

zdravotníci, akí tomuto štátu chýbajú. Naučili nás tu byť 

trpezlivými, empatickými, chápavými, ochotnými, 
ústretovými, nezištnými, diskrétnymi zdravotníckymi 

pracovníkmi. A to všetko je zásluha profesorov, ktorým 

patrí obrovské ĎAKUJEME. 

 To všetko ste nás naučili Vy a patrí Vám v prvom rade 
obrovská úcta a rešpekt, keďže ste s nami nemali málo 

práce, zobralo vám to veľa síl a hlavne nervov, ale my 

sme vám zato nesmierne vďační, ďakujeme za každú vašu 
sekundu, čo ste nám venovali a my vám sľubujeme, že 

ako budúci zdravotníci vás určite nesklame.  

Ešte raz za to všetko, čo ste pre nás spravili Vám 
ďakujeme, veď ako jedna z tém na písomnej maturite 

znela: „Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich 

musíš ty sám.“  
   Rebecca Labudová IV. ZA 

 

 Šestnásty december 2017 

Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať 

v našich spomienkach trvalú hodnotu, 

pretože je jedinečnou udalosťou, na 
ktorej sa v rovnakom čase, na rovnakom 

mieste stretávajú žiaci, ich rodičia, 

učitelia a ďalší pozvaní hostia. Je 

miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi 
vôňami, elegantnými šatami, dobrou 

náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj 

očakávaním, ako to všetko dopadne. Aby tá 
udalosť mala trvalú hodnotu s krásnymi 

spomienkami všetkých zúčastnených, je dôležité 

do nej investovať nielen finančnú hotovosť, ale aj 

premyslenú organizáciu, aby celkový dojem netrpel 

dezorientáciou, chaosom, nevhodným vystupovaním, 

ťaživou atmosférou spôsobenou napríklad zlým výberom 
nehovoriacim programom, hluchými miestami, kedy 

nikto nevie, čo má nasledovať a podobne.  

Šestnásty december 2017, deň, ktorý sa nám navždy 
uchová ako výnimočný okamih našich životov. NAŠA 

STUŽKOVÁ! My, ako trieda IV. B ZA sme už od 1. 

ročníka túžili mať stužkovú slávnosť, hoci niektorí ostali 
do konca 4. ročníka, no niektorí postupne odchádzali, a 

tým pádom nás stála stužková finančne o veľa viac. 

Slávnostný akt pripnutia stužiek sa konal v Technopole v 

Mestskom dome kultúry v Petržalke za účasti rodičov, 
hostí a pedagogického zboru.  

A ako prebiehali naše prípravy na stužkovú? Bola to jedna 

veľká kopa hádok, pretože každý kto zažil stužkovú 

slávnosť, isto vie, aké to je sa dohodnúť s dvanástimi 

ľuďmi na jednej veci. Avšak my sme to po dlhých, 

prepotených a nervy drásajúcich dňoch zvládli. Zišli sme 

sa v tento deň dvanásti (hoci traja po odstužkovaní odišli) 

zo štrnástich budúcich maturantov, aby nám naša triedna 

profesorka pripla zelené stužky, ktoré symbolizujú 

našu dospelosť, ale tiež šťastie pri maturitách. 

Pri stužkovaní a príhovore väčšina 

neudržala slzy a plakala. No ja, Miška 

som mala celý čas úsmev na perách, 

pretože vždy, keď sa môj pohľad 

upriamil na moju rodinu a videla 

som, ako sa jediný z celej miestnosti 

smejú, som sa smiala s nimi.  

Program otvorila a uvádzala 

príhovorom naša predsedníčka Vanesa a 

po boku som stála ja-Júlia. Dve 
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spolužiačky, ktoré sa najviac stresujú si zobrali takúto 

dôležitú úlohu pod svoje krídla. Tento večer dopadol nad 

očakávanie. Pre nás všetkých to bola určite tá najlepšia 

a nezabudnuteľná slávnosť. Prebehla podľa našich 

predstáv, veď bola moja, ich, NAŠA.  

              Burclová Michaela Horecká Júlia 

Vianočný výlet do Budapešti 
 
V čase príprav na najkrajšie 

dni v roku, dňa 18. decembra 

2017 naša trieda IV. B ZA 
spolu s triednou učiteľkou 

PhDr. Martinou Solárovou 

sme sa vybrali na triedny 

výlet do Budapešti. Ráno o 
7:00 sme sa všetci stretli na 

vlakovej stanici a okolo 7:30 

sme vyrážali zo stanice smer 
Budapešť. Do Budapešti sme 

prišli okolo 10:00, keď sme 

vystúpili z vlaku, išli sme si 

vymeniť peniaze a potom 
sme si išli kúpiť lístky na 

metro. Keď sme mali kúpené 

lístky našou prvou zástavkou 
boli tradičné vianočné trhy v 

Budapešti. Všetci sme boli 

po dlhej ceste vlakom hladní, 
tak sme sa vrhli k stánkom s občerstvením. 

Každý ochutnával rôzne jedlá, ako napríklad: 

pečené klobásky, langoše, niektorí si pochutili aj 

na burgri z prasiatka, k tomu sme si dali na pitie 
lahodný teplučký ovocný čaj. Keď sme všetci 

boli dosýta najedení, išli sme si pozrieť stánky 

s rôznymi suvenírmi,  každý si niečo pekné kúpil. 
Bola tam fantastická atmosféra, hrali tam rôzne 

pesničky a rozvoniavalo to tam rôznymi 

vianočnými vôňami. Keď sme si všetci 
vychutnali vianočné trhy, tak sme sa vybrali na 

Budínsky hrad a cestou na hrad sme prechádzali 

cez most, ktorý sa volá zéchenyiho reťazový 

most. Z hradu sme mali prenádherný výhľad na 
celú Budapešť a spravili sme si tam množstvo 

krásnych fotiek. Keď sme si pozreli hrad a 

nádvorie, tak sme sa naspäť vrátili do centra na 
vianočné trhy. Vonku bola veľká zima a boli sme 

všetci unavení, tak sme navštívili kaviareň, kde 

sme si dali kávu alebo čaj a na chvíľočku sme si 

v teple oddýchli.  Potom sme sa vrátili ešte na pár 
minút vychutnať si atmosféru na trhy. 

Schyľovalo sa už ku koncu nášho výletu a bol 

čas ísť  na vlakovú stanicu. Okolo 18:00 nám 

odchádzal vlak z Budapešti do Bratislavy. Cestou do 

Bratislavy sme si pochutnali na vynikajúcom čaji, ktorý 

sme si kúpili vo vlaku.  Zo začiatku sme boli všetci 

unavení a ospalí, ale keď sme sa blížili k Bratislave, tak 
sme si celá trieda zaspievali rôzne pesničky a rozospievali 

sme aj spolucestujúcich. Vianočná Budapešť bola krásna a 

máme z nej pekné spomienky a ďakujeme našej úžasnej 
triednej pani učiteľke, že s nami absolvovala takýto výlet. 

Kulichová, Muškátová IV. B ZA 
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Zdravotnícky asistenti na lyžiach 

V dňoch 22. - 26. januára 2018 sa žiaci prvého ročníka, 

spolu so žiakmi druhého ročníka zúčastnili lyžiarskeho 

výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Vratná dolina. 

Päť dní strávili v horskom hoteli Pod Sokolím. Kurzu sa 

zúčastnilo 25 žiakov, z toho  18 prvákov a 7 druhákov 

našej školy. Všetci žiaci plnili počas týždňa výcvikový 

plán, a to doobeda od 9:00 do 12:00 hod.  a  poobede od 

14:00 do 16:00 hod. sa  lyžovalo. Žiaci boli rozdelení do 

troch skupín lyžiarov podľa výkonnosti. Celodenná 

činnosť žiakov bola odmenená večernou saunou 

a vírivkou, kde si žiaci po skupinách mohli oddýchnuť 

a porozprávať sa.   

Lyžiarsky výcvikový kurz dopadol výborne. Všetci žiaci, 

ktorí prvýkrát stáli na lyžiach sa naučili lyžovať a ostatní 

sa zdokonalili v lyžiarskych technikách. A to bolo 

hlavným cieľom lyžiarskeho výcvikového kurzu. Kurz sa 

skončil večerným posedením pri gitare a speve. Taktiež 

nechýbala ani pizza a dobrá nálada. Medzi žiakmi vládla 

vynikajúca atmosféra a domov sa vrátili s mnohými 

zážitkami a novými skúsenosťami. 

Viktória Kalakajová  ZA I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenie študentov BSK 

 

Za vynikajúce študijné výsledky a 
mimoškolské aktivity župan BSK  

Mgr. Juraj  Droba, MBA, MA ocenil 16. 

februára 2018  55 najlepších študentov 
stredných škôl. Za našu školu bola 

nominovaná Nikola Hajtmánková žiačka 

III. DVS triedy. 

Odkaz Nikoly Hajtmankovej pre žiakov: 

 „...želám Vám, aby ste zažili pocit 

uspokojenia za ocenenie Vášho 

snaženia...“ 

Nikol, želáme Ti, „aby si ako absolventka 

našej školy ošetrovala pacientov podľa 

toho, ako sme Ťa to naučili a využila pri 

tom svoju osobnú charizmu“. 
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Predstav svoje oddelenie 
 

Návrat do školy po veľkonočných prázdninách nebol až 

taký ťažký. Ráno 4. apríla 2018 sme sa všetci stretli pred 
Ružinovskou nemocnicou. Išli sme na prvý ročník 

projektu “Predstav svoje oddelenie“,  ktorého sa okrem 

študentov zdravotníckych škôl, zúčastnili aj medici a 
študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Jednotliví zástupcovia Univerzitných nemocníc v 

Bratislave nám predstavili 5 pracovísk univerzitnej 
nemocnice a ich jednotlivé kliniky a oddelenia. Hovorili 

nám o veľkej náročnosti našej budúcej práce, o nedostatku 

zdravotníckych pracovníkov. O vysokom počte voľných 

pracovných miest a v neposlednom rade o veľkom 
poslaní, ktoré naša práca predstavuje.  

Okrem prezentácie sa uskutočnila aj 

prehliadka jednotlivých oddelení. 
Najväčší záujem žiakov bol 

o gynekologicko -pôrodnické 

oddelenie, psychiatrické a 
anesteziologické oddelenie. Bolo to 

veľmi zaujímavé. Všetci sme boli 

nakoniec spokojní, pretože nie každý 

má možnosť sa tam pozrieť. Väčšina 
žiakov mala záujem sa ísť pozrieť na 

oddelenia, kde by v budúcnosti chceli 

pracovať.  
Myslím si, že väčšinu z nás to nadchlo 

a utvrdilo v tom, čo chceme robiť. 

Bolo vidno, že organizátori si dali 

veľa námahy a ich prezentácie boli 

veľmi dobre spracované.  

Ďakujeme vedeniu našej školy, zástupcom jednotlivých 
nemocníc a všetkým, ktorí si dali s prezentáciami námahu 

a predovšetkým vedeniu ružinovskej nemocnice za 

poskytnutie priestorov a za skvelý nápad niečo také vôbec 

zorganizovať.   
RR 

 

 

 

 

Boli sme tam, videlo nás celé 

Slovensko...  
 

Vo štvrtok dňa 18. januára 2018 o 06.45 h sme boli v 

Teleráne v televízii Markíza, kde sme prezentovali 
výučbu v predmete anatómia a fyziológia pomocou 

nových technológií – virtuálnou realitou 3D. Sprevádzali 

nás PhDr. Iveta Valentová, PhD., učiteľka odborných 

predmetov a autor projektu MUDr. Tomáš Brgál 

 

Deň župných škôl   

 
V obchodnom centre Avion sa dňa 19. januára 2018 konal 
7. ročník  prezentácie župných škôl BSK. Naša škola 

predstavila svoje študijné odbory a modernizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu pomocou VAUčebne, 

ktorá bola zriadená na dvoch stredných zdravotníckych 

školách v SR v Bratislave a Michalovciach. Žiaci 
základných škôl  a široká verejnosť si mohli odskúšať na 

modeloch odber krvi, meranie krvného tlaku a tuku. 
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Zámerom aktivity bol nábor žiakov základných škôl  do 

študijného odboru zdravotnícky asistent. Aktivita 

organizovaná BSK má pozitívny ohlas u rodičov, detí  

a výchovných poradcov ZŠ. Našej škole prináša zvýšený 
počet uchádzačov o štúdium. Býva kvalitne 

zorganizovaná a okrem základnej cieľovosti  prináša aj 

zábavné aktivity pútajúce pohľady všetkých  

návštevníkov obchodného centra Avion. 
Foto: E.Z., RR 

 

II. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Opakovane sa žiaci našej školy  stretli dňa  26. januára 
2018  na pôde BSK na Sabinovskej ul. V Bratislave  

s poslancami Zastupiteľstva BSK. Odprezentovali svoje 

praktické zručnosti získané štúdiom, poskytovaním 

merania krvného tlaku, tuku a glykémie. Súčasne ponúkli 
exkurz  do modernej metódy na výučbu predmetu  

anatómia a fyziológia pomocou 3D virtuálnej 

zobrazovacej techniky  – virtuálne okuliare. Pri tejto 
príležitosti mali  možnosť žiaci a učitelia spoznať 

predsedu BSK Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA, 

jednotlivých členov Zastupiteľstva BSK ako aj 

zamestnancov BSK.  

Foto: E.Z., RR 

 

Deň otvorených  dverí a Deň zdravia 

Dvere našej školy  boli po celý deň 21. februára 2018 

otvorené pre žiakov ZŠ a SŠ vrátane  širokej verejnosti.  

Škola  v tento deň žila naprojektovanými aktivitami, ktoré 
mali osloviť žiakov  ZŠ a ich rodičov, ako aj žiakov SŠ, 
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aby si zvolili jedno z najhumánnejších  povolaní – 

povolanie zdravotníckeho asistenta a diplomovanej 

všeobecnej sestry. Súčasťou  Dňa otvorených dverí bol 

aj  Deň zdravia, ktorého  sprievodné aktivity boli: 
plánovaný odber krvi darcom mobilnou jednotkou NTS 

Bratislava, workshop študentov LFUK Bratislava 

s problematikou  prevencie ochorení kože a prezentácie 
zahraničnej lektorky  Mgr. Viery Gulovej s ponukou 

zahraničnej praxe pre nemecky hovoriacich žiakov.  

Ďakujeme všetkým 30 potenciálnym darcom  krvi 

z ktorých 23 darcov bolo odindikovaných 

k reálnemu  darcovstvu krvi. Darcami krvi boli žiaci, 
zamestnanci  a sympatizanti našej školy i každoročne 

prichádzajúci členovia Čestnej stráže prezidenta SR.  

Súčasne ďakujeme študentom 3-ročníka všeobecného 
lekárstva LFUK Bratislava za aktivitu ktorou obohatili 

Deň zdravia a Deň otvorených dverí na našej škole. 

Poďakovanie patrí aj zahraničnej lektorke ošetrovateľstva 

za prezentáciu o možnostiach prázdninovej praxe našich 
študentov v Rakúsku. 

Foto: E.Z., RR 

 

VI. celoslovenská konferencia  žiakov 

študijného odboru zdravotnícky asistent   

SZŠ v Banskej Bystrici dňa 20. marca 2018 zorganizovala 

prezentácie žiakov stredných zdravotníckych škôl v SR 
v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Problematiku 

predmetu zdravie a klinika chorôb rozčlenili do 

jednotlivých sekcií, kde sa mohli žiaci podľa vlastného 
výberu prihlásiť. Našu školu reprezentovali žiačky  III. 

ZA Natália Csánová, Iveta Paulišincová s prezentáciou 

Úlohy zdravotníckeho asistenta pri ošetrovaní pacienta s 

poruchami vylučovania stolice. Na konferencii odznelo 17 

zaujímavých tém z naprojektovanej problematiky. 

Sprevádzala ich triedna učiteľka Mgr. Monika 

Gelenekyová.  

 

Deň zdravia v SPŠE na Zochovej ulici  

v Bratislave   
 
Ľudské telo – jeho stavba a fungovanie zaujíma ľudí od 

nepamäti.  SPŠE v spolupráci s našou školou, už niekoľko 

rokov participuje vo vzájomnej interakcii  na výučbe prvej 
pomoci budúcich elektrotechnikov.  Tento rok  sme 29. 

marca problematiku  prvej pomoci obohatili o prvky 

výučby anatómie a fyziológie človeka, pomocou 

virtuálnej reality  3-D okuliarov.  
Žiačky II. DVS triedy spolu s odbornými učiteľkami 

PhDr. Ivetou Valentovou, PhD., PhDr. Annou Faborovou 

a PhDr. Renátou Puškárovou pripravili pre žiakov SPŠE 
interaktívny program v ktorom si vyskúšali svoje 

vedomosti  praktické zručnosti z poskytovania prvej 

pomoci. Naše žiačky viedli krátke prednášky s názornými 

ukážkami a žiaci SPŠE pod ich vedením poskytovali prvú 
pomoc na našich figurantoch.  

R.R. 

Deň narcisov 

Ulicami jarnej Bratislavy dňa 13. apríla 2018 chodili aj 

naši žiaci a snažili sa svojím aktívnym prístupom vzbudiť 

záujem verejnosti, aby podporila zbierku na zlepšenie 

diagnostiky, liečby a starostlivosti o onkologických 
pacientov. Svojou zaangažovanosťou na aktivite Ligy 

proti rakovine a osobným zanietením pre dobrú vec  sa 

pričinili k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a 
vyzbierali 3096,10 €.  Vďaka im za ich chcenie a podporu 

myšlienky, ktorá má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. 

 

5. ročník Olympiády z Klinickej 

propedeutiky, Šumperk, Česká republika  

 Pre žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent 

na SZŠ v Šumperku dňa 19. apríla 2018 zorganizovali 
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olympiádu z problematiky klinickej propedeutiky. Z našej 

školy sa  zúčastnili s dvoma prezentáciami žiaci II. ZA 

Patrik Kováč, Mária Budajová, Kristína Sághyová  

a Patrícia Pivarčová. Spracovali a odprezentovali témy:  
Závislosť všeobecne/závislosť od sociálnych sietí a 

Stredoškoláci versus sociálne siete (prieskum). 

Sprevádzala ich triedna učiteľka PaedDr. Mária 
Mihálechová, PhD.  

Naša  škola na tejto zahraničnej olympiáde,  sa zúčastnila 

už po tretíkrát.      
      R.R. 

 

Deň Zeme 

Dňa 27. apríla 2018 bolo pred našou školou viacej pohybu 

ako po iné dni. Deň Zeme zamestnal každú ochotnú ruku. 

Každý podľa svojich síl  prispel k dielu a skrášlil okolie 
zrenovovanej budovy školy. Iniciátorom tejto aktivity boli 

žiaci III. DVS triedy pod vedením triednej učiteľky PhDr. 

Veroniky Bebjakovej.  
Foto: E.Z., R.R. 

„SI  POTREBNÁ  VŽDY  A VŠADE“ 

Žiaci I. A ZA triedy dňa 22. mája 2018  absolvovali 

exkurziu vo Vodárenskom múzeu, ktoré sa nachádza 

v priestoroch pôvodnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi. 

Prostredníctvom filmu, fotografických dokumentov, 

modelov budov čerpacích a čistiacich staníc, technických 

zariadení, mali  možnosť spoznať kolobeh vody  počnúc 

jej čerpaním, distribúciou, čistením, končiac jej spätným 
návratom do prírody a históriu zásobovania vodou 

v Bratislave.  Dozvedeli sa aj o najväčšom znečistení 

zdroja pitnej vody v Podunajských Biskupiciach v roku 
1971, keď 8 mesiacov východná časť BA bola 

zásobovaná cisternami. Po prehliadke múzea žiaci prešli 

na ostrov Sihoť, kde videli prvú zo 40 studní a v podzemí 
zámočku prvú elektrickú čerpaciu stanicu v ktorej mali 

možnosť napiť sa čistej, osviežujúcej 12
 
stupňovej vody. 

Najväčšie prekvapenie ich však čakalo na konci exkurzie. 

Prejsť z čerpacej stanice tunelom pod ramenom Dunaja 

a ocitnúť sa na ceste do Devína.   

 

Vodárenské múzeum a Ostrov Sihoť 
Moje spomienky na tento výlet sú veselé pretože som 
zažila také malé „dobrodružstvo“.  Pretože náš výlet 

začínal vo Vodárenskom múzeu, ktoré sa nachádza v 

mestskej časti Bratislavy Karlovej Vsi v ktorej som nikdy 

predtým nebola.  Ale po veľmi ochotnej pomoci mojich 
spolužiakov a našej pani riaditeľky  som sa nakoniec na 

miesto múzea dostala.  Bohužiaľ, kvôli tomu som nestihla 

začiatok úvodný prezentácie. Ale našťastie potom som si 
už mohla všetko bez problémov prezrieť a vypočuť. Po 

prezretí exponátov v múzeu sme sa vybrali na cestu do 

skutočnej vodárne. Museli sme prejsť cez most, ktorý 

viedol nad vodou pretože tato vodáreň sa nachádza na 
„ostrove“. Sprievodkyňa nás najprv upozornila že mame 

chodiť iba po chodníkoch pretože v tráve sa môžu 

nachádzať kliešte a hady. Po tomto upozornený sa nikto 
neopovážil toto pravidlo porušiť. Ale okrem hadov 

a kliešťov sa v tomto objekte nachádzajú všetky zvieratá, 

ktoré môžete nájsť v pohorí Karpaty. 
Potom naša cesta pokračovala už nefunkčnej studni, 

pretože funkčnú studňu by sme mohli znečistiť. Tato 

studňa, ale nevyzerala ako studňa ktorú môžete vidieť 

u starých rodičov na záhrade. Vyzerala úplne inak. Bola 
vysoká a zužovala sa zdola nahor. Na vrchu bol železný 

vstup do studne a na ňom napojený vysoký komín, ktorý 

do studne privádzal vzduch. 
Ku koncu prehliadky sme sa presunuli do podzemia, kde 

bolo príjemne chladno. A tam sme dostali na ochutnanie 

ešte nechlórovanú čistú vodu, ktorá nám všetkým prišla 
vhod, pretože vonku bolo príliš teplo. A na úplný zaver 

sme mali prejsť dlhým tunelom, tunel bol, bohužiaľ, iba 

170cm vysoký takže ja a moji vyšší spolužiaci sme mali 

menší problém. Ale nakoniec sme to hravo zvládli. 
A takto končil náš školský výlet do vodárne. Ja osobne 

som si ho veľmi užila a už sa teším na ďalší výlet.  

 
 Lucia Darášová I. ZA 
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Keď na tituloch nezáleží... 

Tento milý zážitok sa nám stal počas odbornej praxe s 

pani  učiteľkou  Mgr. Evou Horkovičovou na fyziatricko-

rehabilitačnom oddelení. Pri vykonávaní bežných praxových 

činností sme ošetrovali pacienta, ktorý na prvý pohľad vyzeral 

celkom ako bežný, starší pacient tohto nemocničného oddelenia.  

Až počas rozhovoru pri výkone sme sa v stručnosti dozvedeli, 

aký je jeho životný príbeh. Pán Jozef Halgoš počas svojho 

života precestoval takmer celý svet a zaoberal sa ekológiou 

a zoológiou. Zaujímal sa tiež o poéziu a sám je autorom 

niekoľkých zbierok básní. Jednu z týchto zbierok básní, nám 

osobne venoval, čo nás veľmi milo prekvapilo a potešilo. Na 

zadnej strane knižky sme sa oboznámili s podrobným 

životopisom autora. Boli sme mierne zaskočení z jeho 

početných vysokoškolských titulov a veľmi významných 

vedecko-pedagogických funkcií, ktoré zastával počas svojho 

života na Slovensku i v zahraničí. Prof. RNDr. Jozef Halgoš 

DrSc. – zoológ, ekológ, parazitológ, vysokoškolský pedagóg, 

špecialista na lekársku entomológiu, predseda mnohých 

odborných komisií a výborov, čestný člen Slovenskej akadémie 

vied ocenený mnohými medailami a čestnými vyznamenaniami 

za celoživotný prínos pre mnohé vedecké odbory. Vo svojej 

zreteľnej pokore sa  však pán Halgoš počas našich rozhovorov 

o svojej vedeckej kapacite nikdy nezmienil, len dodal, že život je 

omnoho viac než akékoľvek tituly alebo tá či oná práca.  

Tento milý, starší pán, sa pripojil k mnohým vďačným 

pacientom, o ktorých sme sa v priebehu nášho štúdia starali a to 

nás napĺňa pocitom zmysluplnosti povolania, ktoré sme si 

zvolili. Jeho slušnosť, vďačnosť, pokora, príjemný humor 

a hlboká životná múdrosť nás takpovediac ohúrili a pripomenuli 

nám to podstatné v živote človeka.  

 

Ja márne hľadal cestu, kde konca niet, 

chcel som nájsť stratené šťastie, 

zabudnúc pritom nanešťastie, 

že k šťastiu stačí niekedy len pár viet. 

 

Zabudnúc, že k šťastiu stačí pohľad krátky, 

alebo dotyk rukou láskavou, 

čo osvieži sťa pohladenie matky, 

a odoženie z duše trpkosť s mrákavou. 

 

Chcel som nájsť niečo, čoho niet, 

ocitnúc sa v kolobehu žitia, 

zabudnúc, že kolá žitia na toho sa rútia, 

komu nestačilo k šťastiu tých pár viet. 

(Jozef Halgoš- Vyznania: Šťastie) 

 

žiaci IV. A  ZA 

Deti boli aktívne  
 

Žiaci II.DVS  majú podľa ŠKVP povinnosť absolvovať 
odbornú prax aj v predškolskom výchovnom zariadení. 

Podľa  harmonogramu odbornej praxe sme ju absolvovali 

17. a 18. mája 2018 v MŠ na Strečnianskej ul. je 
situovaná uprostred sídliska blízko našej školy. Z 

realizácie takéhoto vyučovania sme mali najskôr obavy, 

nakoľko sme sa prvýkrát mali postaviť pred celú triedu 
detí a viesť edukáciu o prvej pomoci. Po krátkej 

prednáške sme pre deti vytvorili stanovištia na  

ktorých deti zastavovali krvácanie, ošetrovali zlomeniny 

končatín, popáleniny a nakoniec absolvovali krátky kvíz.  
Deti boli aktívne, práca ich veľmi bavila a pre nás to bola 

skvelá a obohacujúca skúsenosť. No zistili sme tiež, aká je 

práca učiteľa v MŠ veľmi psychicky (i fyzicky) náročná. 
Preto týmto chceme zároveň vyjadriť veľký obdiv 

všetkým pedagógom. Patrí vám jedno veľké ĎAKUJEM 

za vašu prácu!                                   
      D.P. II. DVS 
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Profesionálny pracovný život striedajú nové, príjemné udalosti v rodine. 
 

Po dlhom pôsobení v školstve si bude pani Mgr. Beata Habánová plniť svoj 
životný sen a nesplnené ciele, ktoré počas pracovného profesionálneho života 

učiteľky slovenského jazyka a literatúry nebolo možné realizovať. Od septembra 

školského roku 2018/2019 ju nebudeme vídať v našom pedagogickom zbore, 
nakoľko sa rozhodla intenzívnejšie venovať sebe a svojej rodine.  
Mgr. Beata Habánová je typ učiteľa, ktorého si každý žiak i rodič dokonale 

zapamätá a na dlhé obdobie aj uchová vo svojej pamäti. Osobná charizma, jej 

vlastný šarm, pedagogický takt a široký profesionálny rozmer ju budú 
sprevádzať i naďalej v jej živote. Súčasne i v nás zanechajú jej nevyhasínajúcu 

stopu profesionality, kultivovaného prejavu, racionálneho myslenia a následného 

konania, ako aj  stopu duchovne orientovanej osobnosti i  veľkého estéta, od 
ktorého môžu čerpať inšpirácie pre život všetky vekové kategórie. Jej 

prítomnosť v našich radoch nás naučila láske i pozitívnemu vzťahu k slovenčine, 

gramatike a k  autorom literárnych diel. Habánovská estetičnosť, precíznosť, 

elegancia, spôsobnosť, komunikatívnosť, sebaprezentácia, cieľavedomosť a osobná etiketa i diplomacia sú ukazovatele 
charakterizujúce učiteľku, aká sa rodí na tento svet len raz za niekoľko rokov. Sme radi, že sme mali tú česť v jej 

prítomnosti prežiť určitú profesionálnu etapu nášho života a nechať pôsobiť jej fluidum na našu osobnosť a kreovanie 

profesionality v učiteľskom povolaní. Všetci, ktorí ju poznáme jej želáme krásne smerovanie v jej novej etape života. 
Následne veľa zdravia, lásky a rodinného šťastia, ktoré ju stretlo, aby napĺňalo jej život a život v celej jej rodine len a len 

pozitívnymi udalosťami a zážitkami, smerujúcimi k osobnému uspokojeniu i k spokojnému rodinnému prežívaniu.  

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 
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Ako sme oslávili Deň 

detí 

Prvý jún sa ako Medzinárodný 

deň detí  vo svete oslavuje od 

roku 1952. Jeho cieľom bolo (a 
stále je) „...urobiť deťom 

radosť a zároveň poukázať na 

problémy týkajúce sa detí vo 

svete.“ Urobiť deťom radosť 
a niečo ich naučiť sa rozhodli 

aj naši žiaci (hoci samy ešte 

deti) . Žiaci druhého ročníka 
(v študijnom odbore 

zdravotnícky asistent) Terka 

Blahovská, Patrik Kováč, 
Lujza Košická, Kristína 

Vadóczová, Rebeka Puškárová 

a Patrícia Pivarčová sa 

zúčastnili akcie organizovanej 
riaditeľkou ZŠ v Rovinke 

a zaujímavou formou 

oboznámili deti so základmi 
poskytovania laickej  prvej 

pomoci. Deti mali možnosť 

v simulovanej situácii 

zatelefonovať na dispečing, 
priložiť jednoduchý obväz na 

poranené miesto či uložiť 

zraneného do stabilizovanej polohy.   
Krátku informáciu o tejto akcii priniesol aj Slovenský rozhlas v relácii Pozor zákruta. 

Týmto chceme poďakovať všetkým zúčastnením za vzornú reprezentáciu školy.   

PeaDdr. Mária Mihálechová, PhD 

2- dňová prax v ProCare Medissimo 

Koncom apríla sa nám naskytla úžasná možnosť 2- 

dňovej praxe v nemocnici ProCare Medissimo. Boli sme 

rozdelení na ortopedické oddelenie, operačné sály a do 

všeobecnej a urologickej ambulancie. Môj prvý deň bol 

vo všeobecnej ambulancii pre dospelých. Bola som veľmi 

milo prekvapená z pani doktorky Novákovej a jej 

sestričky, ako nás vrúcne privítali a zapojili nás do ich 

každodennej rutiny. Ukázali nám ich počítačový systém, 

ako sa u nich objednávajú pacienti a používajú prístroje, 

ktoré sa nachádzali u nich ambulancii. Na druhý deň som 

sa vymenila zo spolužiakmi a išla som na ortopedické 

oddelenie, ktoré bolo práve  

 

 

zrekonštruované. Prekvapilo ma najviac správanie 

mladých lekárov. Všetci mali odhodlanie podeliť sa 

s nami o vedomosti. Zobrali si nás pod svoje „ochranné 

krídla“ a ukázali nám ako sa u nich realizujú preväzy 

pacientov. Oddelenie vyzeralo vynikajúco, žiadne 

vŕzganie starých postelí, rozpadnuté steny a zápach. Na 

každom kroku, len čistota a hlavne spokojní klienti. 

Hoci bola prax krátka, veľmi som si ju užila a teším sa na 

ďalšiu takúto príležitosť.  

Iveta I. DVS 
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HRAD DEVÍN  
 
"Hrad Devín, dovolím si povedať,  je pýchou Bratislavy, 

takže by som sa nehanbila pozvať tam  napríklad 

cudzinca, poprípade určite odporučiť, ako skvelý 
nedeľný výlet pre rodinnú s deťmi alebo zaľúbený pár." 

hovorí jedna zo žiačok II. DVS triedy. 

Všetci absolventi škôl mávajú pekné spomienky na 
školské výlety. Našou spomienkou sa stane návšteva 

hradu Devín. Navštívili sme ho spolu  

s triednou učiteľkou PhDr. Renátou Puškárovou 9. mája 

2018. Mnohí z nás tam ešte nikdy neboli a zozačiatku sa 
zdalo, že ani tento hrad nenavštívia pretože cestou naň  

nám začalo pršať.  Počasie sa našťastie nad nami 

zľutovalo, obloha sa vyjasnila a my sme mali krásny 
zážitok. 

 

Tvrdá práca a veľké a láskavé srdce 

zamestnancov 

Ako funguje zdravotná starostlivosť u našich 

zahraničných susedoch sme sa boli pozrieť dňa 22. marca 

2018 v Brne. Naše prvé kroky viedli do „Domu liečby 

a bolesti s hospicom sv. Jozefa“ v Rajhrade. Hospic kde 

mnohí ľudia poslednýkrát vydýchli, kde spadla nejedna 

slza bolesti na nás paradoxne vplýval krásne, priateľsky. 

Tvrdá práca a veľké a láskavé srdce 

zamestnancov, dobrovoľníkov hospicu poskytuje ľudské, 

etické a dôstojné zomieranie. Z Rajhradu sme sa 

presunuli do centra Brna presne do „Fakultnej nemocnice 

u sv. Anny“. Z miesta, kde sa ľudia berú na svoju 

poslednú púť, sme sa ocitli na oddelení ARO, kde 24 

hodinovou starostlivosťou, aj niekoľko týždňov či 

mesiacov prinavracajú život ľuďom, ktorí sú na jeho 

pokraji. Po zaujímavých a poučných exkurziách sme sa 

vybrali domov s úsmevnou udalosťou, keď náš autobus 

uviazol v úzkej cestičke plnej áut, ktoré bránili plynulej 

prejazdnosti. S očakávaním a iskričkami v očiach sa 

tešíme na ďalšie exkurzie.   Alexandra I. DVS  

 

 

Požiadali nás o pomoc: 

MŠ na Strečnianskej ul. pre 

deti ktoré ju navštevujú 
usporiadali športovú akciu – 

Olympijský deň, ktorý sa 

konal 5. júna 2018. 
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Pre deti  MŠ bolo potrebné zabezpečiť prvú pomoc pri 

prípadných úrazoch. Pomoc zabezpečili  naši žiaci II. ZA 

- Kováč Patrik, Blahovská Terézia, Pivarčová Patrícia s 

triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou.  

 

Aká bola odpoveď? 
Dobrý deň prajem, 

ďakujeme študentom, pani profesorke aj Vám za 
spoluprácu a posielame fotky z Olympijského dňa. 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu o rok na Olympijský deň. 

S pozdravom 

Mgr. Ľudmila Šulová 

https://www.petrzalka.sk/2018-06-11-v-ms-
strecnianska-sportovali-pre-zdravie/ 
 

„Orientačný beh o pohár župana BSK“. 
Každý zdravotnícky pracovník musí mať aj dobrú 

fyzickú kondíciu. Je potrebná pre jeho prácu a zároveň 

pravidelná pohybová aktivita prináša skvelú duševnú 
pohodu. Dňa 17. apríla  2018 sme si mali možnosť svoju 

„kndičku“ preveriť v „Orientačnom behu o pohár župana 

BSK“. Beh začal v  Petržalke pri  ZŠ  Tupolevova. 
Bežali sme  popri  Petržalskom ramene. Dievčatá museli 

zdolať trať 2,9 km so 16 stanovišťami a chlapci trať 3 km 

s 18 stanovišťami. Behu sa zúčastnili dievčatá z I. ZA a 

chlapci a dievčatá z II. ZA. Bolo to skutočne veľmi 

náročné. Najnáročnejšia pre nás bola   hlavne  orientácia 

v teréne podľa mapy. 
           Dorota Peczová II. ZA 

Záplava suterénu nemocnice 
Prelom mája a júna sa niesol pre našu triedu I. DVS 
v znamení súvislej odbornej praxe.  Boli sme rozdelení 

na oddelenia po dvoch žiakoch. Netradičný zážitok 

priniesol jeden stredajší júnový podvečer, keď sa 

horúčava vonku premenila na ohromnú búrku a silný 
dážď. Po smene sme zistili, že spôsobil aj menšiu 

záplavu suterénu nemocnice UNB Ružinov, našej šatne 

a znefunkčnil výťahy. Preto sme ďalší deň praxe museli 

https://www.petrzalka.sk/2018-06-11-v-ms-strecnianska-sportovali-pre-zdravie/
https://www.petrzalka.sk/2018-06-11-v-ms-strecnianska-sportovali-pre-zdravie/
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vynechať a čakali sme kým sa obnoví prevádzka 

výťahov a šatní. Hoci dážď priniesol obmedzenia, 

našťastie netrvali dlho a navyše osviežil vzduch. Cítili 

sme sa sviežo my aj pacienti.  

Pavlína I. DVS 

Odmenou bol dobrý pocit 

Túžba predškolákov spoznávať nové veci je obrovská. Žiaci II. DVS triedy spolu s učiteľkou odborných predmetov PhDr.  
Annou Faborovou im 3. mája 2018 pripravili atraktívny program, ktorým  obohatili deti MŠ o vedomosti z prvej pomoci. 
Po krátkej prednáške, deťom zo škôlky Vilka rozdali "preukazy", rozdelili ich do troch skupín a pomáhali im plniť 

praktické úlohy. Za odmenu deti vždy dostali pečiatku do preukazu. Kto bol najlepší? No predsa každý, kto sa aktívne 

zapojil a naučil sa nové veci. Odmenou bol dobrý pocit a každý predškolák dostal diplom za odvahu a šikovnosť pri 

poskytovaní prvej pomoci. žiaci II. DVS 
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Milí žiaci a  čitatelia Kyslíka, 
dovoľte mi, aby som sa Vám ako nový pedagóg, 
ktorý začal od februára 2018 učiť v našej škole 

predstavila. S myšlienkou venovať sa pedagogickej 

činnosti som sa prvýkrát stretla popri mojom štúdiu 
na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci, kde mi 

boli vzorom naši pedagógovia. 

Následné štúdium na SZÚ v odbore ošetrovateľstvo 

prehlbovalo a spájalo moje odborné vedomosti, ktoré 
som sa snažila kontinuálne využívať aj v praxi, ako 

sestra pri lôžku na oddelení úrazovej chirurgie, kde 

som pracovala 6 rokov.  
Nasledujúce 4 roky som pracovala v zariadení 

sociálnych služieb ako vedúca sestra. Mojou 

srdcovou záležitosťou sa stali klienti s alzheimerovou 

chorobou, špecifiká v starostlivosti o klientov, naše 

poznatky a skúsenosti som prezentovala na 

odborných konferenciách.   Táto pozícia ma 
motivovala k štúdiu manažmentu v zdravotníctve. 

Som vydatá a mám dvoch synov. 

V našej škole – Strednej zdravotníckej škole na 
Strečnianskej ulici v Bratislave som sa stretla 

s pedagógmi s vysokým profesijným potenciálom, čo 

sa stalo aj mojim hnacím motorom. 
Teším sa aj na Vás milí žiaci, dúfam, že spoločnými 

silami dosiahneme splnenie cieľa, ktorým je úspešné 

ukončenie štúdia a zaradenie sa do úspešného 

pracovného života. 

   PhDr.  Katarína Chandogová 

Kurz pohybových aktivít v prírode 

 
Jednou z povinností žiakov strednej školy je 

absolvovať kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz 
je trojdňový a naša učiteľka telesnej výchovy Mgr. 

Anna Repková nám pripravila pestrý program. Denne 

sme v termíne od 13. do 15. júna absolvovali 
prechádzku. Prvý deň to bolo popri Dunaji, 

nasledujúci sme navštívili Kolibu a v piatok, v deň 

ukončenia kurzu sme sa zúčastnili slávnostného 

otvorenia Magio pláže na brehu Dunaja z Petržalskej 
strany. V pláne sme mali hrať plážový volejbal, no 

nakoľko sa plocha dala objednať až po 13.00 hod. tak 

sme tento plán vymenili zase za krátku prechádzku. 
Otvorenie pláže bolo zaujímavé, najviac sa nám 

samozrejme páčili tanečnice no aj informácie 

o letnom programe na pláži boli pre nás zaujímavé. 

Mnohí z nás boli na Magio pláži po prvýkrát a počas 
leta ju určite ešte navštívime. 

Po skončení programu sme sa prejavili ako ozajstní 

zdravotníci a v priestore kde sa poskytuje prvá 
pomoc sme možnosť vidieť AED – automatický 

externý defibrilátor, ktorý je potrebné mať všade kde 

je veľa ľudí. Pláž je jedným z takýchto miest kde 
býva počas dňa naozaj rušno a kedykoľvek sa môže 

stať, že u niekoho nastane zástava srdca. Na hodinách 

prvej pomoci sme mali možnosť vidieť defibrilátor 

len tréningový, no tento bol taký, ktorým je možné 
život naozaj zachrániť. Okrem neho sme mali 

možnosť vidieť prenosné Ekg, ktoré sa používa 

v teréne. 
Ako správni žiaci sme sa tešili hlavne z toho, že sa 

neučíme, no tieto tri dni v prírode nám naozaj 

prospeli a naštartovali nás na aktívne trávenie letných 
prázdnin. 
https://www.noviny.sk/slovensko/bratislava/

345168-bratislavska-plaz-zacina-dalsiu-

sezonu-dobra-hudba-knihy-a-kino 

 

 

https://www.noviny.sk/slovensko/bratislava/345168-bratislavska-plaz-zacina-dalsiu-sezonu-dobra-hudba-knihy-a-kino
https://www.noviny.sk/slovensko/bratislava/345168-bratislavska-plaz-zacina-dalsiu-sezonu-dobra-hudba-knihy-a-kino
https://www.noviny.sk/slovensko/bratislava/345168-bratislavska-plaz-zacina-dalsiu-sezonu-dobra-hudba-knihy-a-kino
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Mladí ľudia a partnerské vzťahy  

 
Neoddeliteľnou súčasťou nášho života sú v prvom rade 

naši rodičia, potom súrodenci a ostatná rodina, prípadne 
priatelia. Títo všetci naše vzťahy dotvárajú. Pamätáme si 

všetky krásne veci, hádky, polemiky, ale aj smutné 

záležitosti, ktoré sa v priebehu života udejú. 
 

Je to súčasť nášho života. Tu by sme povedali, že asi nám 

k životu nič nechýba, ale príde prvá láska a tá zmení naše 
myslenie, rozbúši sa nám srdce a rozum prestane naplno 

pracovať...  

Hovorí sa, že zaľúbení sa pozerajú cez 

ružové okuliare. Stalo sa vám to už 
niekedy? Určite každý z nás bol už 

zaľúbený a mal pocit, že sa vznáša nad 

zemou. Je to pocit, ktorý sa opakuje už 
stáročia. Začíname si budovať nový 

vzťah, nový život. Denne stretávam 

páriky mladých, aj starších ľudí, ktorí 
sa vedú za ruky, usmievajú sa, 

bozkávajú sa.  Či sú to mladí ľudia, 

starší, či manželské páry, od každého si 

môžeme zobrať ponaučenie, aby sme 
sa v našom živote mohli rozhodnúť, čo 

je pre nás dobré a čo nie. Tu si 

môžeme povedať, že toto vo svojom 
vzťahu chcem, alebo toto nie.  

Je čas zložiť si z nosa ružové okuliare a 

pozerať sa na svet reálne, pretože do 

života nám vchádza aj veľa prekážok, 
ktoré treba skôr, či neskôr riešiť. Čím 

skôr sa pustíme do riešenia tým lepšie, 

pretože každá vec sa ľahšie rieši v zárodku, rozvážne a s 
pokojom. Keď sa dlho veci neriešia, nastávajú hádky, 

zvady, kriky. A to býva začiatok konca, konca krásnej 

lásky. Takéto rýchle konce mávajú väčšinou tie prvé 
lásky, kedy mladí ľudia ani sami nevedia, čo vlastne od 

života očakávajú. Vtedy si začínajú uvedomovať 

prítomnosť druhého pohlavia. Hlavnú rolu v nich 

zohráva pocit blízkosti toho druhého, spoločné 
prechádzky a “ukradnuté” pusy. Spoznávajú sa a hľadajú 

čosi nové, nepoznané. Častokrát nie sú ešte pripravení na 

sexuálny život. Býva to vtedy, keď vidia problémy a 
nenávisť u svojich rodičov, vtedy hľadajú lásku, ale je to 

skôr útek z domu.  

Príliš mladí ľudia si ešte ani neuvedomujú, že len láska k 
spoločnému životu nestačí a už nastávajú problémy, 

ktoré nielen, že nevedia riešiť, ale ani sa ich nesnažia 

riešiť. Nastáva rozchod a sklamanie. V poslednom čase 

pribúda veľa rozchodov a rozvodov, pretože sa partneri 
dostali do bludného kruhu a pre nich sa zdá byť 

jednoduchšie rozísť sa. Drvivá väčšina z nich už má 

aspoň jedno dieťa, a teraz len nastávajú obrovské 

problémy, kto si vezme dieťa, ako ho uživiť, ako ho 

správne vychovať, prípadne platiť výživné atď. Súdy, 

hádky, problémy, ani jeden nechce ustúpiť, obaja si 

presadzujú svoju pravdu…  
Nezabúdajme, všetko sa dá riešiť, len treba chcieť. To čo 

vložíme do vzťahu, to sa nám aj vráti. Keď doň vložíme 

lásku a šťastie, to sa nám vráti, ale  keď tam vložíme 
zlobu, rovnako sa nám vráti. Veď čo je vo vnútri, to je na 

povrchu, čo je na povrchu, to je aj vo vnútri.  

Premýšľali ste sami nad sebou?  Veríte sami sebe alebo 
svojmu partnerovi? Hovoríte si všetko? Netajíte pred 

sebou niečo? Pretože, keď ja čosi tajím, takisto premýšľa 

aj partner alebo partnerka. Tým vznikajú klamstvá 

a pretvárky. Naše podvedomie si 
vytvára životný alebo partnerský smer. 

Mali by sme sa začať viac zaoberať 

vlastným podvedomím a programovať 
si svoj život a nečakať, kým sa nám 

život zrúti ako hrad z karát. V živote je 

veľa pozitívnych podnetov, ktorými  
sa môžeme riadiť nielen v 

partnerských, ale i pracovných alebo 

susedských vzťahoch. Keď budeme 

pozitívne myslieť a vidieť len tie 
pekné stránky v živote, bude sa nám 

oveľa ľahšie žiť.  

Teraz si určite poviete: „Čo to trepe za 
nezmysly, veď život nám prináša do 

cesty samé negatíva“.  Áno, prináša aj 

veľa negatív, ale záleží len na nás, ako 

sa na ten problém pozeráme. Keď sa k 
nemu postavím s vedomím, že sa ho 

snažím prekonať, verte, že ho zvládnete 

ľavou zadnou. Ale keď hneď od začiatku budem 
premýšľať, ako sa to nedá vyriešiť, tá cesta ku koncu 

bude nekonečne dlhá.  

Dôležité je, aby sa so zamilovanosťou nevytratila aj 
vzájomná úcta, láska, schopnosť meniť sa a robiť 

kompromisy pre spoločné blaho i blaho toho druhého. Je 

správne nezabúdať byť vo vzťahu i kamaráti, 

komunikovať bez nátlaku a výčitiek, vžívať sa do kože 
toho druhého, vnímať jeho potreby, byť nezaujatý, 

nepresadzovať svoje egoistické ciele, pretože život nie je 

o tom. Hodnoty, ktoré tvoríme spoločne, nie sú 
súkromným dielom a nikto si ich nemôže privlastniť.  

Ak sa naučíme mať viac radi samých seba aj so svojimi 

nedostatkami, už nebudeme tak veľmi lipnúť na niekom 
inom, ani ho obmedzovať, pretože láska a vernosť sa 

vynútiť nedajú. Bude z nás vyžarovať pokoj, budeme sa 

vedieť sústrediť na potreby toho druhého ako vyrovnané 

a silné osobnosti s potrebou odovzdávať to dobré v nás 
okoliu. Vo vzťahu by mala existovať nadväznosť - ak mi 

je s partnerom dobre, nebudem od neho utekať, nič mu 

tajiť či hľadať si náhradu... a nebudem mu ani ubližovať 
svojím správaním. Ak mi s partnerom prestane byť 
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dobre, buď obaja niečo robíme zle, ale chceme zostať 

spolu a robiť to inak..., alebo sme jednoducho zistili, že k 

sebe nepatríme. Žiaľ, v reálnych vzťahoch už do týchto 

rozhodnutí často vstupuje niekto tretí, čo výrazne 
skresľuje skutočnosť a urýchľuje udalosti, ovplyvňuje 

správanie - ak to nie je vplyv rodičov, častejšie je to nový 

potenciálny partner. 
Pamätajme, že partnerské vzťahy sú ako krištáľové sklo, 

ako prenádherné kvety. Potrebujú neustálu starostlivosť a 

opateru. Čím viac lásky do nich vložíme, tým viac ovocia 
sa nám urodí. „Veď zázrak je všetko to, čo ma teší. A 

potešiť srdce i telo dokáže iba sila lásky...“  

 

Mgr. Monika Gelenekyová, koordinátor VkMaR 

 

Prichádza čas letných prázdnin - zaslúžený 

oddych po rekonštrukcii školy 
Slnečné dni nás od apríla pomaly pozývajú z chladných 

a tmavých miestností čoraz viac von do prírody, aby sme 

po dlhej a studenej zime načerpali potrebnú energiu 
k aktivitám, ktoré na nás čakajú do konca školského roku 

2017/2018. 

Letné prázdniny ponúknu všetkým učiteľom a  

zamestnancom  našej školy i žiakom  zaslúžený relax, 
ktorý im  padne ako balzam na ubolené telo a dušu po 

náročnom školskom roku 2017/2018, kedy sa menil 

vzhľad našej školy, ktorá v súčasnosti svojím novým 
šatom už zďaleka púta pohľady verejnosti. 

Oddych po vykonanej práci je potrebný pre všetkých, 

nakoľko rekonštrukčné práce trvali pomerne dlhé 
obdobie od novembra 2017 do apríla 2018  a boli 

realizované za plnej prevádzky školy. Popri tom bolo 

nutné reagovať na aktuálne zmeny tak, aby nebol 

narušený výchovno-vzdelávací proces.  Museli byť 
dodržané všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, aby  neboli ohrozovaní na životoch žiaci, 

ani zamestnanci školy.  
Porozumenie pre takto naprojektovanú, rozsiahlu 

rekonštrukciu a súbežnú realizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu mali všetci  zamestnanci školy aj 

žiaci. Aktivita preverila morálno-vôľové a charakterové 
vlastnosti nás všetkých, lebo mnohokrát sa pracovalo nad 

rámec pracovných povinností a osobných rezerv. 

Nevyhli sme sa ani  krátkodobým  oslabeniam 
organizmu, hlavne v zimných mesiacoch v chrípkovom 

období, čo určití jedinci za pomoci lekárov dokázali 

úspešne zvládnuť. 
Rekonštrukcia objektu školy sa koná raz za niekoľko 

rokov. Sme radi, že sme toto náročné obdobie 

spoločnými silami bravúrne zvládli. Veríme, že nový 

vzhľad školy priláka viac budúcich žiakov a že tým 
súčasným sa bude lepšie chodiť do vynovenej školy. 

Sme hrdí na túto obnovu a veríme, že nám pomôže 

v realizácii našich cieľových zámerov a v budúcnosti k 

progresívnejšiemu smerovaniu školy. 

K takto revitalizovanej škole sme sa prepracovali 

postupne, mnohokrát s vypätím posledných síl. Svoju 
pomoc, nad rámec pracovných povinností, ponúkli všetci 

zamestnanci školy, ktorí aktuálne reagovali na 

požiadavky vzniknutých zmien. Mnohokrát vo svojom 
osobnom voľne, po pracovnej dobe aj počas víkendov, 

pracovali na potrebných úpravách interiéru a exteriéru 

školy, za čo im patrí obdiv, poďakovanie aj morálne 
ocenenie. 

Úprimné poďakovanie patrí riaditeľke školy Mgr. Eve 

Drobnej za jej pragmatický postoj pri riešení  tejto 

progresívnej zmeny v histórii existencie školy, ako aj 
ostatným členom manažmentu a zamestnancom školy 

i žiakom, zriaďovateľovi školy Bratislavskému 

samosprávnemu kraju a iným jedincom a skupinám  
zainteresovaným do tejto rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá 

opäť posunula školu do kvalitatívne vyššej dimenzie. 

 

  PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH  
zástupkyňa riaditeľky 

 

Výber žiakov  II. ZA triedy s triednou učiteľkou PeaDdr. 
Máriou Mihálechovou majú  v školskom  roku 

2017/2018  veľa aktivít,  na ktorých významne 

prezentujú nielen seba, ale aj školu. Dňa  18. júna 2018 
na záver školského roku  mali špecifickú aktivitu  na 

školiacom pracovisku SSS, Mlynarovičova, Bratislava, 

kde  v čase od 13.00 – 17.00 h  poskytovali svoje služby 

klientom.  
Úprimné poďakovanie  Mgr.  Evy Drobnej – riaditeľky  

školy patrí aktívnym žiakom II. ZA triedy, ako aj triednej 

učiteľke  za úspešnú reprezentáciu školy pri aktivitách, 
ktoré napomáhajú k jej zviditeľneniu.                     R.R. 
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Milí čitatelia, toto číslo pre Vás pripravili žiaci a učitelia našej školy pod vedením redakčnej rady 

v zložení: Beata Habánová Mgr.,  Anna Faborová PhDr., Gabriela Habdáková, PhDr., PhD., MPH  a Eva 

Zemanovičová. 

Časopis vychádza 2-krát za školský rok. 

 


