
Len pred chvíľou sa otvorili brány 

školského roku 2018/2019 a už 

máme za sebou vianočné prázdni-

ny a pred sebou rok 2019.  Opadla 

už eufória z vianočných darčekov 

(aj keď ja sa stále vytešujem), 

začíname chudnúť kilá z vianoč-

ného prejedania, ale čo je podstat-

né pre nás „školákov“ blíži sa 

polročné vysvedčenie a tým aj 

polročné zúčtovanie toho,  čo sme 

sa naučili a čo sme za ten polrok 

stihli vykonať. 

To, ako sme sa učili, budeme vi-

dieť na našich vysvedčeniach. 

Niekto bude spokojný, ďalší si 

povie, že sa musí zlepšiť a niekto-

rým to bude jedno. 

Toho, čo sme stihli za tento pol-

rok vykonať je naozaj dosť. O 

veľa akciách sme Vás informuje-

me aj my, na stránkach našich no-

vín a veľa informácií je aj na web 

stránke našej školy. 

Do druhého polroka  želáme našim 

čitateľom veľa zdravia a študijných 

úspechov. 

- red. -   
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Dňa 11. októbra 2018 sa žiaci II. N 

vybrali do Bratislavy, kde sa časť z 

nich zúčastnila workshopu pod ná-

zvom Deň kariéry – Career Day  a 

druhá časť exkurzii po Bratislave. 

Najskôr sa zastavili v Lakeside 

Park, kde vyložili Radku Holienči-

novú a Stanislavu Gregorovú. 

Ostatní pokračovali smerom na Bra-

tislavský hrad, kde ich exkurzia od-

štartovala.  

Prezreli si hradné nádvorie, baroko-

vú záhradu a pokochali sa nádher-

ným výhľadom na celé mesto. Ďal-

šou zastávkou bola Michalská brá-

na, kde sa zastavili pri nultom kilo-

metri, od ktorého sa počíta vzdiale-

nosť do vybraných svetových 

miest. Pokračovali na Hlavné ná-

mestie, zastavili sa pri renesančnej 

fontáne, neobišli ani sochu Čumila 

a vypočuli si pouličných hudobní-

kov. Prechádzali sa po malebných 

uličkách Starého mesta, až sa dosta-

li na Hviezdoslavove námestie, kto-

rého dominantou je Slovenské ná-

rodné divadlo, ale aj luxusný hotel 

Carlton. Ich cesta potom smerovala 

na nábrežie Dunaja, kde si prezreli 

osobný prístav a popri Dunaji prešli 

k obchodnému centru Eurovea a 

svoje putovanie ukončili pri jazere 

Kuchajda, ktoré sa nachádza len 

kúsok od Lakeside Park. 

Medzi tým, čo ostatní cho-

dili po Bratislave, Radka so 

Stankou absolvovali podu-

jatie, ktoré pripravila nezis-

ková organizácia JA Slo-

vensko v spolupráci so spo-

ločnosťou AT&T Global 

Network Services Slova-

kia.  Workshop bol zamera-

ný na všeobecné princípy 

úspešného budovania si 

kariéry počnúc výberom 

školy, spôsobom a formou uchá-

dzania sa o zamestnanie až po ka-

riérny rast v zamestnaní. Počas 

celého dňa sa im venovali pracov-

níci zo spoločnosti AT&T, podelili 

sa s nimi o svoje skúsenosti 

z oblasti kariérneho plánovania 

a rastu a pomáhali im nájsť tú 

správnu cestu k úspešnej kariére.   

Po ukončení workshopu  sa opäť 

pridali k svojim spolužiakom, kto-

rí už na ne čakali a vrátili sa do-

mov unavení, no plní nezabudnu-

teľných zážitkov. 

- red.- 
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„Dnešný svet je iný“. Túto vetu 

hovorí asi každá staršia generácia 

tej mladšej. Ale ono je to tak. Do-

konca si trúfnem povedať, že 

dnešný je úplne iný. Je veľmi 

rýchly. Veď len keď si vezmete 

mobilný telefón. Za 35 rokov svo-

jej existencie prešiel obrovskými 

zmenami. Prvý mobil na svete, 

Motorola DynaTac 8000x, sa nabí-

jal 10 hodín, vydržal 30 minút ne-

pretržitého hovoru, vážil 794 gra-

mov a stál 4 000 dolárov. Slúžil 

výlučne na telefonovanie a mohli 

si ho dovoliť len tí najvplyvnejší 

ľudia. A dnes? Dnešné mobily sú 

tenké, malé, ľahké a má ich skoro 

každý. Niektorí aj dva alebo tri. A 

čo všetko dokážu? Dá sa s nimi 

telefonovať, posielať správy, ob-

rázky, fotiť (hneď aj s úpravami), 

natáčať videá, orientovať sa pomo-

cou navigácie, hrať hry, počúvať 

hudbu, sledovať filmy, čítať knihy, 

platiť účty, surfovať na internete, 

prepájať s počítačom, s televízo-

rom .... Mne by vyhovovalo, keby 

mobil vedel aj variť, ale to asi ne-

bude možné (možno v budúcnos-

ti?). 

A takýchto príkladov, ktoré doku-

mentujú rýchle zmeny tejto doby 

by sme našli ešte veľa (počítače, 

autá, televízory, práčky, ...) 

A čo tak naše školstvo? Áno, aj tu 

prebehli v poslednej dobe zmeny. 

Aj keď je pravda, že sa hýbeme 

omnoho pomalšie ako je to pri 

mobiloch. Problém je v tom, že 

keď urobíme dva kroky vpred, tak 

príde nariadenie, ktoré nás posunie 

o tri kroky vzad. Ono to závisí od 

vlády, ktorá je pri moci. Napríklad 

táto vláda prišla s „úžasnou“ no-

vinkou - duálne vzdelávanie. Jed-

ná sa o absolvovanie odborné vý-

cviku učňov v jednotlivých podni-

koch. To sme tu už mali. Nevolalo 

sa to tak honosne, ale to fungova-

lo. Po nežnej revolúcii bolo treba 

všetko meniť. A teraz, 30 rokov po  

prevrate, sa vra-

ciame k tomu, čo 

tu už bolo - pre-

pájanie teórie s 

praxou. V našej 

škole to funguje 

hlavne pri učeb-

ných odboroch, 

ale aj pri študij-

ných odboroch. 

Vyučujúci využí-

vajú  a hľadajú 

rôzne možnosti  

ako  uplatniť tento trend vo vyučo-

vaní.  

Medzi  takéto aktivity patrí spolu-

práca s neziskovou organizáciou 

Junior Achievement Slovensko, v 

rámci ktorej sa naši žiaci zúčastnili 

niekoľkých webinárov. Jeden z 

nich bol na tému „Ako na marke-

ting s nízkym budgetom“.  Žiaci 

sa zoznámili  s aktivitami firmy  

Accace a ich marketingová pra-

covníčka im  poskytla veľa užitoč-

ných informácií a tipov efektívne-

ho riadenia marketingovej kampa-

ne. V rámci ďalšieho webinára s 

názvom „Tradičné podnikanie 

netradične“ sa zasa žiaci  dozve-

deli o projekte BEZOBALIS, 

Trenčín, za ktorým stojí mladá 

dvojica Martina a Martin. Vybu-

dovali kamennú predajňu  s víziou 

„Spotrebuj len potrebné“ a snažia 

sa tak ľudí viesť k udržateľnejšie-

mu,, zod-

povednejšiemu a šetrnejšiemu 

správaniu voči planéte, vlastnej 

spotrebe a  aj k sebe. Tiež sa oboz-

námili s blogom Rada Hoppeja - 

Nie je túra bez Štúra , ktorý sa 

vrátil po niekoľkých pracovných 

rokoch v zahraničí späť na Sloven-

sko a svojím blogom ho propagu-

je. 

Ďalšou akciou zameranou na  pre-

pájanie teórie s praxou bola vyu-

čovacia hodina v teréne.  V rámci 

predmetu tovaroznalectvo žiačky 

študijného odboru obchod a podni-

kanie navštívili pekáreň DUMAS 

PLUS s. r. o.  V Hronskom Beňa-

diku, kde si prezreli prevádzku, 

oboznámili sa s výrobným proce-

som a sortimentom pekárskych 

výrobkov. 

- red. - 
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a 22.11.2018 v anglickom 

jazyku. Do súťaže sa pri-

hlásilo 14 žiakov za ne-

mecký jazyk a 7 za anglic-

ký jazyk, ktorí preukázali 

svoje vedomosti 

a zručnosti v počúvaní 

s porozumením, čítaní 

s porozumením, gramatike 

a slovnej zásobe. Ďalej nasledova-

la ústna časť, ktorá pozostávala 

z voľného rozhovo-

ru  s vyučujúcim a práce 

s vizuálnym podnetom. 

Výsledky sú nasledovné: 

Nemecký jazyk: 

I. miesto  –  Daniela Ridajová, 

II.A, ktorá bude reprezentovať 

našu školu v regionálnom kole. 

II. miesto -   Michaela Hollá – 

II.A, ktorá bude reprezentovať 

našu školu v regionálnom kole. 

III. miesto  -     Marek Pittner -

   II.A 

Anglický jazyk: 

I. miesto  –  Martina Nagyová, II.A, 

ktorá bude reprezentovať našu školu 

v regionálnom kole 

II. miesto -   Anežka Šipikalová  – 

III.A 

III. miesto  -     Kristína Mištiková -

III.A, Adam Švec – I.N 

Úspešní  riešitelia:  Michal Šimko-

vič  – I.N, Erik Tomčáni – II.A, Da-

niela Ridajová – II.A 

Všetkým žiakom ďakujeme za 

účasť, želáme veľa úspechov 

v štúdiu cudzích jazykov a tešíme sa 

na Vašu účasť aj v budúcom škol-

skom roku.  

Mgr. Mária Falatová, Mgr. Mirosla-

va Plechlová   

Olympiáda v anglickom a 

v nemeckom jazyku je jednou z 

foriem dobrovoľnej záujmovej 

činnosti žiakov základných a 

stredných škôl, je organizovaná 

ako postupová súťaž, ktorá je vy-

hlasovaná každoročne. 

Jej cieľom je: 

 prehlbovať, rozširovať a 

upevňovať komunikačné 

zručnosti žiakov základných 

a stredných škôl v cudzom 

jazyku , 

 rozširovať záujem žiakov 

o sebavzdelávanie a samo-

statnú tvorivú činnosť , 

 zvyšovať záujem o štúdium 

cudzích jazykov, 

 umožniť porovnanie vedo-

mostí a zručností žiakov v 

rámci regiónov a na celo-

štátnej úrovni, 

 Dňa 21.11.2018 na SOŠ obchodu 

a služieb sa konal XXIX. ročník 

Olympiády v nemeckom jazyku 

Združenie mladých podnikateľov 

Slovenska zrealizovalo atraktívny 

vzdelávací projekt, ktorý je pilot-

nou časťou vzdelávacích aktivít na 

stredných školách v oblasti podni-

kateľského vzdelávania. Projek-

tom „Praktický a moderný pod-

nikateľský plán pre učiteľov 

stredných škôl“ Združenie mla-

dých podnikate-

ľov Slovenska 

reaguje na potre-

bu zvyšovania 

kvality podnika-

teľského vzdelá-

vania mladých 

ľudí. Združenie mladých podnika-

teľov Slovenska pripravilo atrak-

tívne vzdelávacie  materiály – 

publikácie, prezentácie, pracovné 

zošity ako aj  cyklus prednášok pre 

stredné školy. V budúcnosti plánu-

jú spoluprácu so školami rozšíriť 

aj o pravidelné workshopy a inšpi-

ratívne prednášky s úspešnými 

členmi ZMPS.  Aj toto je jeden zo 

spôsobov prepájania školy 

s praxou. 

Projekt podporil Accenture Na-

dačný fond – Nadácia Pontis. 

Tieto materiály sú dostupné pre 

všetkých vyučujúcich odborných 

predmetov v odborných učeb-

niach INF1, INF2. 

Ing. Erika Struhárová, koordinátor 

pre podnikateľské zručnosti  
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konala v dňoch 15.- 16.novembra 

2018 v priestoroch fakul-

ty.  V rámci workshopu boli pre-

zentované vybrané nové prístupy 

v pedagogike, odborovej didaktike 

i predmetových didaktikách, za-

meraných na aplikáciu projektové-

ho vyučovania v ekonomických 

predmetoch na stredných školách. 

Súčasťou workshopu bola aj pred-

náška z praxe orientovaná najmä 

na inovatívne a kreatívne zručnosti 

učiteľov. 

V závere konferencie si z rúk de-

kana NHF prebrala Čestné uzna-

nie za aktívnu podporu moderných 

metód a foriem ekonomického 

vzdelávania a osobný prínos 

k rozvoju a zvyšovaniu kvality 

výučby ekonomických predmetov 

na stredných školách v Slovenskej 

republike. 

Kolegyni gratulujeme a ďakujeme 

za krásnu reprezentáciu našej ško-

ly.  

                                                        

Mgr. Káčerová Jana, zástupkyňa 

riaditeľa školy  
Pri príležitosti 65.výročia založenia 

Národohospodárskej fakulty Eko-

nomickej univerzity v Bratislave sa 

naša kolegyňa Ing. Mária Lenčo-

vá zúčastnila na workshope 

a jubilejnej konferencii, ktorá sa 

Dňa 26.11. 2018  o 11.00. hod. sa 

v priestoroch učebne anglického 

jazyka  konalo  školské kolo XXI. 

ročníka Olympiády ľudských 

práv pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa ľudských práv – 10.12. 

2018 
Školské kolo zorganizovala  Pa-

edDr. Gáborová na základe odpo-

rúčaní a organizačného poriadku 

IUVENTY. Účasť žiakov 

v školskom kole je dobrovoľná 

a zúčastnili sa ho 14 žiaci. 

Žiaci napísali  vedomostný test  na 

základe téz z predchádzajúcich 

ročníkov v trvaní 30 minút  

s počtom bodov 35. 

Výsledky školského kola sú nasle-

dovné: 

Martin Korbeľ  z II. N dosiahol 

najvyšší počet 29 bodov z 35 bo-

dov, do Krajského kola OĽP  však 

študenti nadstavbového štúdia ne-

postupujú, preto mu patrí čestné 

uznanie. 
1. Anežka Šipikalová   

26/35 

2. Michaela Hollá, Simona 

Hrabová  25/35 

3. Daniela Ridajová  24/35 

4. Kristína Mištíková  22/35 

5. Anna Mária Kosejová  

21/35 

6. Adam Švec  20/35 

7. Henrieta Kocáková 15/35 

8. Jessica Horváthová 14/35 

9. Simona Brodzianska  

13/35 

10. Stanislava Gregorová, 

Lea Tokolyová   12/35 

11. Bianka Ciglanová   10/35 

 

Školské kolá mali  prebehnúť do 

14.12.2018 a prihláška do krajské-

ho kola sa posiela do14.12.2018. 

Prihláška sa vypisuje pre víťaza 

školského kola a náhradníka. Prí-

prava na krajské kolo, ktoré sa 

uskutoční dňa 7.2.2019  sa bude 

realizovať podľa manuálu KOM-

PAS pod vedením vyučujúcich 

 občianskej náuky PaedDr. Gábo-

rovej a Mgr. Pavla Liptáka. 

  

PaedDr. Slavomíra Gáborová, ko-

ordinátor výchovy ľudských práv, 

Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci 

ONB 
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Stanislava Gregorová 

Bydlisko: Žarnovica 

Odbor: Kaderníčka 

Vek: 20 rokov 

Vlastnosti: Je pekná, milá, ale keď 

ju naserieš buď na pozore 

Zábava: hudba, šport, party 
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Tobias Šarközi 

Bydlisko: Nová Baňa 

Odbor: Mechanik opravár 

Vek: 19 rokov 

Vlastnosti: Spachtoš, do školy si 

občas prispí 

Zábava: spanie, jedlo 

Radka Holienčinová 

Bydlisko: Veľká Lehota 

Odbor: Cukrár pekár 

Vek: 19 rokov 

Vlastnosti: Na hodine sedí zamys-

lená, matikou je zaskočená 

Zábava: hudba, filmy, knihy 

Martin Korbeľ 

Bydlisko: Žarnovica 

Odbor: Kuchár 

Vek: 31 rokov 

Vlastnosti: Do všetkého hrnie sa, 

nemčiny sa nevzdáva 

Zábava: učenie 

Zdenko Debnár 

Bydlisko: Nová Baňa 

Odbor: Vojak 

Vek: 20 rokov 

Vlastnosti: Učiť sa nemusí, päťku 

nikdy nechytí 

Zábava: rodina 

Martin Forgáč 

Bydlisko: Orovnica 

Odbor: Kuchár 

Vek: 21 rokov 

Vlastnosti: Tichá voda brehy myje 

Zábava: rybárčenie 

Radka Holienčinová II. N 
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Dňa 30.11. 2018 sa konala školská burza rôzneho 

textilu, hlavne oblečenia, bižutérie či kozmetiky za 

symbolické ceny 0,30 € - 0,50 €. Vyzbierané peniaze 

putujú do Afriky nášmu černoškovi, aby aj on mal 

trochu krajšie a lepšie Vianoce. 

Mali sme tam aj módneho štylistu z II.N triedy To-

biasa Šarköziho, ktorý si tiež vybral pár kúskov. Ele-

gantná pánska aktovka a čierne moderné sako. Veľ-

mi mu to pristalo, však posúďte sami.  

 

Radka Holienčinová II. N trieda 

Predvianočné obdobie je v posled-

nom čase označované za hektické, 

všetci sa niekam a za niečím poná-

hľajú a zabúdajú na pravé čaro 

Vianoc. Preto sa aj naša žiacka 

rada rozhodla študentom školy 

spríjemniť tento čas a spoločne 

sme si pripomenuli a okúsili čaro 

Vianoc. 

7.12.2018 k nám zavítal Mikuláš 

so svojimi pomocníkmi (ďakujem 

žiakom 2.A – Lenka Bartošová 

a 3.C- Filip Hudec, Zdenko Tom-

čáni, Ľuboš Suchý, Ľuboš Škvar-

ka) a všetkým dobrým študentom 

a zamestnancom školy rozdal malé 

sladké balíčky. 

Po odchode Mikuláša sa všetci 

žiaci zúčastnili tvorivých dielni-

čiek, ktoré pripravili členovia žiac-

kej rady- študenti si pri príjemnej 

hudbe mohli vytvoriť darčeky pre 

svojich blízkych, či vyzdobiť trie-

du. Všetci boli naozaj kreatívni 

a výsledok stál za to - krásne via-

nočné ozdoby z cestovín či starých 

CD, svietniky zo závaraninových 

pohárov, stromček zo šišiek, či 

krásne anjelské ozdoby zo stužiek. 

Členom žiackej rady ďakujem za 

prípravu a tvorivosť (Katarína Fe-

riancová, Viktória Senešiová, Ve-

ronika Tencerová, Filip Hudec 

a Stanislava Gregorová) a teším sa 

na ďalšie spoločné akcie. 

                                                       

Miroslava Plechlová, koordinátor-

ka ŽŠR 
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ekonomicky rozmýšľať, či si kúpi-

me niečo na jedenie alebo zahria-

tie (čaj). 

Boli sme veľmi prekvapení, ako 

krásne je vyzdobené mesto a pod 

nádychom tejto vianočnej atmo-

sféry sme si zaspievali pri vianoč-

nom stromčeku koledy. Zastavili 

sme sa aj v Európe- nákupnom 

centre, ktoré bolo už v tomto čase 

preplnené nakupujúcimi ľuďmi. 

Z tejto exkurzie sme si odniesli 

veľa skúseností a poznatkov, ktoré 

využijeme. Tešíme sa na ďalšie. 

Ing. Ivaničová, učiteľka odbor-

ných predmetov 

Bol pekný zimný deň, keď sa žiaci 

1.N a 2.N v sprievode Ing. Ivani-

čovej vybrali na vianočné trhy do 

nášho krajského mesta Banskej 

Bystrice. V rámci predmetov Ces-

tovný ruch a Podnikanie sme si 

reálne pozreli nádherné bansko-

bystrické vianočné trhy. Pri stán-

koch s občerstvením sme museli 

Dňa 29.novembra 2018 študentská 

spoločnosť „Obchoďáčky“ pripra-

vila  pre študentov, ako aj zamest-

nancov školy vianočné trhy. Štu-

dentky vyrobili netradičné advent-

né vence, mikulášske vrecká, vo-

ňavé vianočné vrecúška,  ozdoby 

na vianočný stromček 

a samozrejme nechýbali ani voňa-

vé sladké koláčiky. Vianočná vý-

zdoba umocňovala atmosféru blí-

žiacich sa sviatočných dní. Do 

Vianoc  plánujeme takéto trhy zre-

alizovať znova s ponukou tradič-

ných vianočných výrobkov.   

                                                       

Ing. Erika Struhárová, učiteľka 

predmetu Výchova k podnikaniu 
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Dňa 13. a 14. decembra 2018 sa na 

našej škole uskutočnil Deň otvore-

ných dverí. Pre žiakov deviatych 

ročníkov, ich  učiteľov 

a výchovných poradcov 

z okolitých škôl sme pripravili 

bohatý program. Novinkou bola 

možnosť zúčastniť sa tvorivých 

dielničiek, workshopov v odbor-

ných učebniach  a zapojiť sa do 

aktivít na pracoviskách odborného 

výcviku. 

Vo vstupných priestoroch školy 

žiaci získali  informačné bulletiny 

a výchovná poradkyňa  RNDr. 

Kostelanská  informovala žiakov 

o možnostiach štúdia na našej ško-

le. Naše tretiačky sprevádzali de-

viatakov priestormi školy 

a odborných učební, v ktorých  sa 

žiaci  podrobne oboznámili so štu-

dijným odborom obchod 

a podnikanie, 

s učebnými  odbormi  kuchár, me-

chanik opravár  a získali  informá-

cie  o možnostiach  nadstavbového 

štúdia. 

Počas Dňa otvorených dverí sa 

otvorili naozaj všetky učebne 

a priestory školy.   Vyučujúce ang-

lického, nemeckého a slovenského 

jazyka PaedDr. Gáborová, Mgr. 

Falátová a Mgr. Plechlová pripra-

vili pre žiakov projekt Multikultúr-

ne Vianoce a tvorivé dielne, kde si 

žiaci mohli vyrobiť vianočné 

svietniky, zapojiť sa do práce na 

projekte, či získať nové vedomosti 

o Vianociach v iných krajinách. 

Vyučujúce odborných predmetov 

Ing. Lenčová a Ing. Struhárová 

pripravili ukážky práce 

s interaktívnymi perami a moder-

nými učebnicami, žiaci si vyskúša-

li prácu na počítači v ATF progra-

me a vyskúšali svoje vedomos-

ti  s cestovnými kvízmi. V našej 

cvičnej firme si deviataci  vytvorili 

pohľadnice v projekte Vianočná 

pošta a zdobili si perníky, ktoré si 

mohli odniesť domov. 

Ďalšou  zastávkou bola návšteva 

jedálne školy a pracoviska odbor-

ného výcviku , kde žiaci pod vede-

ním Bc. Kvaššayovej, Ing. Garajo-

vej  a  Ing. Baranco-

vej vyhotovili  vkusné ukážky 

slávnostného stolovania, skúsili si 

skladanie obrúskov  a pochutnali 

si na palacinkách 

a vianočných oplát-

kach, na príprave kto-

rých sa sami podieľali.  Žiaci na-

vštívili aj kováčsku dielňu, 

v ktorej sa mohli zapojiť do prí-

pravy kovania, prezreli si pracovi-

sko odborného výcviku 

a autodielňu. Najväčšou atrakciou 

bola jazda na minitraktore pod 

vedením majstra A. Víglaského. 

Poslednou zastávkou bola klubov-

ňa, v ktorej si žiaci mohli zahrať 

spoločenské hry spolu s Ing. Ivani-

čovou.  Dvere našej školy boli 

otvorené pre všetkých a svojou 

návštevou nás poctili aj starostovia 

okolitých obcí a  novozvolený pri-

mátor mesta Nová Baňa Mgr., 

MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 

Do všetkých tvorivých aktivít boli 

zapojení naši žiaci, a za ich aktivi-

tu a tvorivosť im patrí veľká vďa-

ka. 

Veríme, že sa naši návštevníci 

u nás cítili príjemne a dúfame, že 

sa s mnohými opäť uvidíme. 

                                                        

           Mgr. Miroslava Plechlová 
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zhotovili nádherné vianočné po-

zdravy, ktoré majú potešiť 

a zároveň spríjemniť Vianoce star-

kým v Domovoch dôchod-

cov.  Vznikla tak na jednej strane 

krásna kolekcia Vianočnej pošty, 

no na druhej strane aj skupinka 

ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť 

ostatným -  pretože starkým začí-

Do výzvy „Spravme Vianoce ne-

známym starkým“ sa dobrovoľníč-

ky z radov učiteľov RNDr. Micha-

ela Kostelanská, Ing. Mária Len-

čová a Ing. Erika Struhárová  za-

pojili aj tento rok.  Začiatkom me-

siaca december nám boli doručené 

adresy starkých v Domovoch dô-

chodcov. Spolu so študentmi sme 

najú Vianoce  s prvým pozdravom 

na stolčeku. Je to krásna myšlien-

ka, ktorú sme sa rozhodli podporiť 

aj tento rok. 

Škola získala aj certifikát pisateľa 

vianočnej pošty. 

Ing. Erika Struhárová 

Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný 

Redakčná rada 
 

Radka Holienčinová 
Tobias  Šarközi 
Martin Forgáč 

FinQ 

Nadácia Slovenskej sporiteľne ako 

dlhodobý podporovateľ finančné-

ho vzdelávania pripravil spolu 

s odborníkmi nový komplexný 

program v oblasti finančnej gra-

motnosti FinQ. 

Čo je program FinQ? 

Jeho cieľom je zvýšiť úroveň fi-

nančnej gramotnosti žiakov. Prog-

ram je určený žiakom, učiteľom 

a riaditeľom škôl. Cieľovým sku-

pinám pomôže rozvíjať kritické 

myslenie v celkovom kontexte 

financií. Unikátny program Nadá-

cie Slovenskej sporiteľne sa zame-

riava na zvyšovanie finančnej kul-

túry žiakov a mladých ľudí. Pre 

jeho úspech je nevyhnutná aj an-

gažovanosť a dobrá úroveň vedo-

mostí pedagógov. Ďalším cieľom 

je, aby mladí ľudia po vstupe do 

reálneho života robili zodpovedné 

kroky vo finančnej oblasti. 

Poznáte finančnú rovnicu? 

IQ + EQ + FINQ = 3Q pre život 

Aj naša škola sa prihlásila do reali-

zácie pilotného overovania jednot-

livých vzdelávacích modulov 

a chceli by sme sa stať ambasádor-

mi kvalitného finančného vzdelá-

vania. 

Veríme, že naša škola bude vybra-

tá do tohto pilotného overovania 

a budeme tak môcť zvýšiť kvalitu 

vzdelávania v oblasti finančnej 

gramotnosti.              

                        Ing. Mária Lenčová 

 koordinátor finančnej gramotnosti 


