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PREDSTAVENIE REDAKČNEJ RADY

Alžbeta Szbabová: Ahojte, ja som Alžbeta Szabová, mám 11 rokov rada kreslím, píšem
a čítam. Budem sa podpisovať  Yveyn.  Nepýtajte sa prečo.

Sandra Garrapová: moja prezývka je Sany a mám 11 rokov. Moje záľuby sú: kreslenie,
čítanie a z predmetov ma baví slovenčina, výtvarná a aj matematika. Mám čierne vlasy
a hnedé oči. Som z 5. B. Mám tie najsupernejšie kamošky na celom svete a mám ich
veľmi rada. Raz by som sa chcela stať módnou návrhárkou. Mám rada rastliny, modrú
farbu, Bruna Marsa a Mohombiho. Veľmi sa mi páči Francúzsky jazyk. Myslim,  že
podľa tohto popisu ma budete poznať. Majte sa! V časopise sa venujem najviac písaniu
článkov.

Karolína Smolárová: Volám sa Karolína, mám rada zimu, sneh, guľovačku a všetko, čo
k tomu patrí. Chodím na tanečnú. Mám rada Vianoce a počas nich budem odcestovaná.
Už sa veľmi teším.

Paulína Rajtáková: Ahoj čitateľ. Moje meno je Paulina Rajtáková a mám 12 rokov.
Som zo 6.B. a v tomto časopise sa budem podpisovať ako Paulik. A ja dúfam, že sa Vám
aj tohtoročný časopis bude  páčiť. Neviem ako Vám, ale mne sa páčil aj ten vlaňajší
a tiež som na ňom pracovala aj ja. Minulý rok nás ale bolo o čosi viac, ale tento rok sme
štyria, ale to nič, časopis bude na svete a možno aj dva. Sme síce len štyria, ale sme
pracovití, usilovní a budeme robiť, čo môžeme, aby nám vyšiel časopis Dudoviny. Tak sa
majte a dobre sa učte, nech domov neprinesiete číslo 5.

Lukáš Kolárik: Som Lukáš, chodím do 6. B. V lete som bol s vlakom a s babkou okolo
celého Slovenska. Moje obľúbené jedlo je vyprážaný syr. Na Vianoce by som chcel nový
telefón SAMSUNG GALAXI S2.

Medzi aktívnych prispievateľov do časopisu sú: Lukáš Valachovič 8.A. , Vladimír
Vachálek 8.A., Paulína Rajtáková 6.B. , Sandra Garrapová 6.B. , Lukáš Kollárik 6.B.,
Leonard Takáč 6.A. , Karolína Smolárová 6.B., Norbert Ágh 6.A. a mnohí ďalší.
Všetkým vrelá vďaka.



ROZHOVOR S PANI RIADITEĽKOU

1.Dobrý deň, ako ste trávili prázdniny? Boli ste niekde v zahraničí alebo ste ostali tu
na Slovensku?

Počas letných prázdnin som trošku cestovala po Slovensku ale bola som aj v Čechách,
v Prahe. Ale najviac času som trávila v Bratislave, na chalupe neďaleko Bratislavy
a v Piešťanoch, kde žijú moji rodičia.

2. Aké ste mali toto leto úspechy, čo sa Vám podarilo dosiahnuť?

Leto, prázdniny utiekli ako voda a ja som si aspoň trochu oddýchla. A čo sa mi podarilo
dosiahnuť?  V lete sme kúpili nemeckého ovčiaka a podarilo sa nám, celej rodine, z neho
vychovať slušného a poslušného psa. Ale na jeho výchove ešte stále pracujeme. Veľa som
robila v záhrade a zavárala som, najmä ovocie.

3. Čo Ste naopak nestihli alebo nemohli urobiť aj keď ste chceli?

Mala som v pláne vymaľovať dve izby, ale som to nestihla. No vôbec ma to netrápi, sú
v živote oveľa dôležitejšie veci ako vymaľovaná izba.

4. Jedli ste cez prázdniny niečo zaujímavé?

Myslím že nie, okrem slimákov v bylinkovom masle. Snažila som sa najmä využiť
sezónne ovocie a zeleninu, na ktoré je leto bohaté. Ale nie som v stravovaní až taká
vzorná. Pojedla som i veľa nezdravých, ale chutných jedál.

5. Aké máte plány na tento školský rok?

Plánov mám veľmi veľa, ani by sa sem nezmestili. Plánovali sme spolu s Vašimi učiteľmi.
Najdôležitejšie je, aby sme žiakov naučili všetko čo musíme, aby sa deviatakom vydaril
v marci monitor, aby prváci zvládli úspešne svoj prvý rok v škole. Plánujeme sa zapojiť do
nových projektov, súťaží a verím, že budeme spolu úspešní.

Rozhovor pripravila Alžbeta Szabová, 6.B.



Rozhovor s pani učiteľkou Danielou Beňovou

1. Kde ste boli cez prázdniny v lete?

Cez prázdniny som bola doma. Dobre som si oddýchla. Venovala som sa ručným prácam
a čítala som knihy.

2. Plánujete isť niekde cez Vianoce?

Cez Vianoce budem doma. Nechystám sa nikam. Doma si najlepšie oddýchnem. Mám tu
svoje pohodlie. Samozrejme príde k nám na návštevu rodina.

3. Darí sa vám na novej funkcii zástupkyne?

Nie som zástupkyňou riaditeľky školy. Zástupkyňou riaditeľky školy bola pani Krébesová.
Po jej odchode do dôchodku, ma pani riaditeľka školy poverila riadením II. stupňa v určitom

rozsahu.
Ako sa mi darí v tejto funkcii, musia posúdiť iní.

4. V ktorých triedach učíte?

V oboch triedach ôsmeho ročníka učím matematiku. Informatiku učím v šiestom, siedmom
a ôsmom ročníku.

5. Čo plánujete zmeniť na škole?

Neplánujem zatiaľ zmeniť nič. Len by som chcela, aby nikto z nás, ktorí do školy chodíme,
nechodil do nej s odporom.

6. Aká ste boli v detstve žiačka, poslúchali ste učiteľov?

Na I. stupni som nepatrila k tým najlepším žiakom v triede. Mala som vždy veľa dvojok.
Zmenilo sa to v šiestom ročníku, keď som si uvedomila, že ak sa chcem dostať na dobrú

strednú školu, musím mať dobré známky. Odvtedy som mala na koncoročnom vysvedčení
vždy dve dvojky. Na ZŠ z matematiky (drobné numerické chyby) a slovenského jazyka

(diktáty). Na gymnáziu z ruského a nemeckého jazyka. Jazyky neboli moja silná stránka. Ale
veľmi ma bavili prírodovedné predmety. Rada som sa ich učila a zisťovala ako veci fungujú

a súvisia medzi sebou.
V nižších ročníkoch som aj vyrušovala. Ale keď ma učiteľka napomenula, tak som sa snažila
poslúchať, aj keď to bolo ťažké, lebo ja som musela vedieť, či pôjde Eva so mnou po obede

von...Keď som bola staršia, tak som pochopila, že ak budem v škole počúvať výklad
a zapájať sa do aktivít na hodine, o to menej času sa budem učivu venovať doma.

Ja som do školy chodila rada. Mali sme dobrých učiteľov, medzi sebou sme mali pekné
vzťahy. Keď som ochorela, tak mi spolužiačka doniesla zošity a vysvetlila učivo.

7. Mali ste radu matematiku, keď ste boli na základnej škole?

Matematika bola môj najobľúbenejší predmet, aj keď som z nej mala dvojku. Veľmi rada som
mala aj fyziku a chémiu. Neobľúbený predmet som nemala.

Rozhovor pripravila Paulína Rajtáková,  6. B.



ÚSPECHY NAŠEJ ŠKOLY

PETRŽALSKÉ SÚZVUKY FERKA URBÁNKA
VYHODNOTENIE – 28.9.2012

Naša škola sa zapojila aj do
celoslovenskej literárnej súťaže –
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka
a zvíťazili naši piati žiaci so svojimi
prácami, pod vedením učiteľky
slovenského jazyka – Daniely
Lexmannovej: Súťažiacim
blahoželáme, tešíme sa s nimi
a podporujeme ich v ďalšej tvorivej
činnosti.

Súťažiaci – sprava - Lukáš Valachovič 8.A. – čestné uznanie 2. kategória, Vladimír
Vachálek 8.A. – čestné uznanie 2. kategória,

Nikoleta Henčeková 6.B. – 2. miesto 1. kategória - próza,
Sandra Garrapová 6.B. 2. miesto – 1. kategória - próza, a Michaela Turčániková 6.B. –

čestné uznanie 1. kategória – próza



EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY
27.10. 2012

V októbri sa brány našej školy otvorili v súvislosti s Európskym dňom, ktorého cieľom
je zapojenie rodičov do edukačného procesu detí a vytvorenie nových partnerských

vzťahov medzi školou a rodičmi.



ČO JE TO LÁSKA?

Častokrát spomínané slovo, myšlienka.... Čo je to láska? Čo to znamená? Aký má pre
nás význam? Je to len pocit, nálada, potreba, náklonnosť k človeku, prejav úcty? Alebo
zmes všetkého? Prinášame Vám práce žiakov ôsmych ročníkov a ich pohľady na túto
tak často kompliko vanú, no pritom krásnu skutočnosť. Ako to vidia ony, Vám rady
predstavia vo svojich prácach. Želáme príjemné čítanie a týmto udeľujem veľkú
pochvalu za ich vlastné názory. Veľká pochvala.

Čo je to vlastne láska? Je to cit, ktorý si nosíme každý v sebe. Môžeme ju cítiť k ľuďom,
k veciam, či zvieratám. Je to jedno slovo a predsa v sebe skrýva veľa podôb. Ako môže byť
krásna na jednej strane, na druhej môže byť bolestivá, či trpká. Keď k nám zavíta pocit lásky,
akoby nás zavial pocit šťastia. Dokážeme byť milší,
viac sa smejeme, jednoducho v tom okamihu na
seba myslíme menej. V srdci nosím príbeh lásky
mojej mamy ku mne. Z rozprávania viem, že som
bola veľmi chorá. Moja mamina sa s láskou o mňa
starala, prebdela noci, nosila ma na rukách. Veľmi sa
bála, že môžem „odísť“, ale ako ona spomína
„nedovolila  mi to.“ Keď sa spolu o tom rozprávame
má slzy v očiach a zároveň úsmev na perách.
Vždy mi prejde mráz po chrbte. Rodičovská láska je
nesmierne veľká a naozaj aj trpká, či bolestivá.
Veď to vidíme dennodenne aj v televízii, či čítame v knihách. A táto láska „prebudí“ lásku aj
v nás v deťoch... Cítime ju spätne k rodičom, príbuzným, či zvieratkám. Viem, že keď mám
ten pocit šťastia a lásky, stačí sa mi usmiať. Úsmev dokáže veľa... A nie len úsmev, ale aj
objatie, či pohladenie. Tou druhému človeku dokáže úsmev, či pohladenie zdvihnúť náladu
a spraviť život krajším. Som rada, že môžem lásku nielen prijímať, ale aj rozdávať, napríklad
aj tým že pomôžem iným....

Karin Slamková, 8.B.

Láska je podľa mňa potrebná na to, aby sa ľudia mali radi, aby neboli osamelí. Lebo keby
nebolo lásky, veľa ľudí by bolo smutných a osamelých. Neboli by takí šťastní, ako tí, čo už
lásku poznali. Ak by nebola láska na svete a teraz nehovorím iba o láske dvoch ľudí, ale aj
o láske napríklad bratskej alebo o inej láske, tak by sme neboli tam, kde sme. Pretože ak by sa
niekto nemal s nikým rád, tak
by na svete boli iba samé vojny,
boje, a tak ďalej. Takže podľa mňa
je láska veľmi dôležitá, lebo bez
nej by sa nikto nemal rád a neboli
by sme tam, kde sme. Láska je
veľmi dôležitá. Keď niekto
niekomu zlomí srdce, tak si myslí,
že láska je na nič, a že bez nej by im
bolo lepšie. A keby ju nemali,
tak by im bolo lepšie. Láska je vo
väčšine prípadov, ak sa rozídu, zlá.
Ale láska vie byť aj to najhoršie na svete, pretože láska je v tomto prípade zlá a je to to
najväčšie svinstvo na celej zemeguli. Ale v prípade tých, čo je pre nich láska to najkrajšie na
celej zemeguli a je to to najlepšie, čo ich stretlo v živote a že nič lepšie ich už nestretne. Láska
je dobrá aj zlá, ale každý ju vidí tak ako chce.

Alex Moravčík, 8.B.



Nikdy som sa nezamýšľal presne nad týmto slovom. Viem,, že je všade okolo nás, stretáme sa
s ňou každý deň. Či už v piesňach, filmoch alebo v knihách. Môže mať dokonca veľa podôb:
rodičovská láska, priateľská láska, láska k zvieratám, láska muža a ženy, dokonca láska
k športu. Pri láske človek pociťuje určité chvenie vo vnútri. Naplňuje ho pocit šťastia, radosti
a tento pocit chce odovzdávať ďalej. Už tým, že sme šťastní a smejeme sa, robíme život krajší
aj druhým. Prestávame byť sebeckými, myslíme na seba menej. Každý človek ju inak prežíva
a vníma. Láska medzi kamarátmi znamená aj, že majú spoločné záujmy a názory. Priateľstvo
v lásku vie chápať, je zhovievavá. Dokonca vie ospravedlniť aj chyby, či nedostatky, vie byť
trpezlivá. Ja mám veľmi rád futbal. Mám tam veľa priateľov. Navzájom si pomáhame, vieme
sa podržať, podporiť. Musíme si navzájom dôverovať a byť k sebe úprimní. A všetci máme
spoločnú lásku, lásku k športu. Láska môže byť aj k zvieratám. Dávajú nám radosť, pokoj,
môžeme s nimi zažiť neopakovateľné dobrodružstvá. Zvieratá majú niektorí ľudia dokonca
tak radi, že sa stávajú „členmi rodiny.“ Hovorí sa,, že lásku potrebujeme k životu alebo, že má
chuť čokolády... V konečnom dôsledku by sme mohli povedať, že láska bola a je tá najkrajšia
vec, ktorú môžeme dať druhému.

Dávid Slamka, 8.B.

Láska je to, čo sa nedá kúpiť za eurá, doláre, české koruny, peny, forinty, či polievku....
Na úvod bolo trošku humoru. Ale teraz vážne. Láska pre mňa znamená.... že niekoho máme
vážne rád a pomáhame mu za každých okolností. Napríklad keď je chorý alebo má problémy
v škole. To je kamarátska láska. Potom je láska k nejakej osobe, ku ktorej cítime, že je niečo

viac ako len dobrý kamarát,
ale je niečo viac. Láska môže
byť na prvý pohľad
zamilovanie alebo niečo také.
Samotná láska sa totiž nedá
popísať nejako dopodrobna, je
to nejaký pocit, čo cítime vo
vnútri, v srdci alebo niečo
také....
Pre mňa láska znamená veľmi
veľa. Znamená to, že sa
musíme mať obaja radi a že sa
snažíme byť stále spolu. Pravú

lásku človek zažije len párkrát , aj to iba niekto. Ale hlavne si od nikoho nenechajte radiť, čo
máte robiť a riaďte sa srdcom.

Samuel Bánoczký, 8.A.

Lásku môžeme cítiť medzi mužom a ženou, v rodine, medzi zvieratami. Ak nás má niekto
rád, tak je to dobrý pocit, spokojnosť, radosť. Je to omnoho lepšie, ako keby nás mal niekto
nenávidieť. Ak máme niekoho radi, alebo ho milujeme, tak určite mu pomôžeme v ťažkej
chvíli. Lásku samozrejme vyznávajú aj autori v príbehoch, básňach a tak ďalej. Napríklad
predstavitelia romantizmu. Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Ján Kalinčiak
hovoria buď o láske k zemi, alebo ku nejakej dievčine, čo sa im páči. Od Andreja Sládkoviča
je úryvok o láske Maríne, Samo Chalupka Mor ho! Niektorí ľudia  nemajú lásku k prírode,
zvieratám a podaktorí ani k ľuďom. Ľudia, čo necítia už nič, tak týrajú zvieratá, ničia prírodu
a robia ľuďom zle. Mali by sme sa všetci k sebe chovať slušne a budeme sa mať radi. Láska je
základom nášho života. – kamaráti, príbuzní a tak ďalej.... Základom lásky sú city. Veď
predsa zvieratá cítia ku sebe to isté, čo my ľudia. Žiadna láska nepotrvá večne. To keď sa na
seba dívajú nejakí ľudia, neznamená, že sú do seba zaľúbení. Najlepšie je si to povedať do
očí, ale to je ťažké.

Filip Fošnár, 8.A.



INTERWIEW S BAGETOU
Redaktor: Aha, tam je bageta! Hej bageta! Môžem s vami hovoriť?

Bageta: Nie, nevidíte, že som naštvatá? Práve ma vybrali s trúby a skoro ma pripiekli!
Viete, aké je to nepríjemné, keď vás niekto dá piecť, mon amie?!

Redaktor: Aspoň pár otázočiek, prosím! Tešíte sa, že vás niekto o chvíľu zje?

Bageta: Mon amie, a vy by ste sa tešili?! Kto sa teší, že ho o chvíľu rozžujú?!

Redaktor: Aké je to vlastne byť bagetou? Ste radi alebo by ste chceli byť niečím iným?

Bageta: Ach, ja chcem byť brokolicou. Len málokto vás  má rád. A teraz choďte preč, som
naštvaná.

Redaktor: Ešte vám dám jednu otázku, kto..
Bageta: Non! Choďte preč, ja som naštvaná! Zmiznite! Von! hovorím von!!

Alžbeta Szabová, 6.B.

ROZHOVOR S POMARANČOM

Redaktorka p. Hladná: Povedzte ako sa Vám vodí vo svete šoubiznisu? Ste rád ?
Pán Pomaranč: Ó, áno, som veľmi rád: moje fotky sú všade!
Redaktorka p. Hladná: No dobre. Ale videli sme Vás aj s priateľkou pomarančom na
červenom koberci, a potom ste sa na druhej párty ukázali s CITRÓNOM!!! Môžete nám

to skúsiť vysvetliť?!
Pán Pomaranč: No veď hej... Ja som na
tej párty pil sirup a no veď
viete...rozbehla sa zábava...a ten
SIRUP!...a ďalej si už pamätám iba tmu...
Redaktorka p. Hladná: Skvelé, ideme
ďalej. (Hmm...aká som hladná.
„Ehm...No tak si dajte banán alebo
čo...“) No a keď už sme spomínali tie
všemohúce fotky, skúste nám vysvetliť
prečo na internete môžeme vidieť, nie
vaše fotky, ale fotky vašich
MESIAČIKOV?!?!
Pán Pomaranč: Och to bolo tak

dávno...začalo sa to na jednej párty uprostr... ČO! ČO! Ako si to dovoľujete?! Dajte ma
dol...POMÓC!..................................................................................................... ÁÁÁÁ!
Redaktorka p. Hladná: Hmm...aký je dobrý...pomaranč vždy zaženie hlad..Och čo to?
My ešte nahrávame?! No dobre je koniec!
Mľask...Mľask
Mľask
POVEDAL SOM KONIEC!!!

Sandra Garrapová, 6. B.



O ČERVENEJ ČIAPOČKE

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden domček. A v tom domčeku bývalo dievčatko Červená
Čiapočka.
Jedného dňa mamička poslala Červenú  Čiapočku k babke, aby sa s babkou trocha zahrala.
Maminka jej do košíka zabalila Playstation 3. Pripomenula jej, že sa nemá dávať do reči so
sysľami. Sú veľmi nebezpečné. „Prečo?“ spýtala sa Červená Čiapočka. „ Lebo dokážu ľahko
oklamať každého na svete. Dokonca aj mňa.“ povedala mamička. „ A už choď,  nech neprídeš
neskoro. A nezabudni na moje rady!“  Mamičkine rady však Červená Čiapočka neposlúchla.
Keď prišli k Červenej čiapočke sysle, tak sa jej opýtali , čo má v košíku. „Playstation 3,“
povedala Červená Čiapočka.  Sysle Červenej čiapočke poradili nech ide natrhať nejaké
rajčiny,  aby mali,  čo hádzať,  keď budú prehrávať. Kým Červená  Čiapočka zbierala rajčiny,
tak sysle košík ukradli. Keď ho otvorili tak tam bol iba odkaz: „ Mysleli ste si, že vám
naletím? To teda určite nie!“ „ No počkaj,  ty jedna Červená Čiapka!“ povedali sysle. Keď
prišla k babke, tak jej všetko povedala. Do slova a do písmena. Potom si zahrali 8 hier a

minuli 8
paradajok.

Babka hrozne
nadávala, že
nevyhrali ani
jednu hru.
Odrazu niekto
zaklope na dvere

a hlbokým
hlasom povie:
„To som ja,
horár“. Babka
poslala Červenú
Čiapočku, aby
otvorila. Keď
otvorila dvere,
uvidela sysle
a skríkla: „Jááj!!
Tak som sa
zľakla čo

chcete!“
„Chceme

odplatu!“ „ Akú,
čo nám len vy
môžete urobiť!“

Tresk, bum, prásk, ááu. O päť minút sa ozve Červená Čiapočka a začne kričať: „Pomóc, sme
zviazané v skrini!“ . Zatiaľ čo ony boli v skrini, sysle tam robili disco.
Ráno sa zobudila vo svojej izbe, vo svojom domčeku a mamičke povedala, aký mala sen.
A to je koniec rozprávky.

Paulína Rajtáková, 6.B.



 AKO TRÁVIME VOĽNÝ ČAS 



Žiaci našej školy sú veľmi aktívni, Patrik Nagy 6.B. už niekoľko rokov sa aktívne zapája
do súťaží v bikross, Lukáš Kolárik 6,B. sa venuje   cestovaniu, Veronika Rašmanová
6.B.  sa aktívne zúčastňuje hokejových zápasov HC Slovan Bratislava, Paulína
Rajtáková 6.B. už niekoľko rokov navštevuje základnú umeleckú školu a aktívne tvorí
aj šperky. Sandra Garrapová 6.B. už od útleho veku píše a literárne tvorí. Alžbetka
Szabová sa venuje taktiež písaniu a maľovaniu, často organizuje rôzne súkromné akcie.
Máme z vás veľkú radosť. Nie je pravdou, že dnešné deti nič nerobia ako sa povráva.
Ešte je mnoho takých, ktorý majú aj iné záujmy, než sú len počítače a rôzne počítačové
hry.



iBobor - výsledky
Súťaže iBobor sa v dňoch od 14. do 16. novembra 2012 zúčastnilo 143 žiakov našej školy.

Súťažilo 68 Bobríkov, 41 Benjamínov a 34 Kadetov.

Každý účastník dostal sladkú odmenu a časopisy PC Revue.

Úspešní riešitelia:

Kategória Bobrík (3. a 4. ročník): Simon Kostka, Nina Uharčeková, Michaela Botíková,
Dalibor Banga, Samko Onufer

Kategória Benjamín (5. až 7. ročník): Patrik Szijjártó, Laura Bieliková, Kristína Mlynková,
Alžbeta Szabová, Paulína Rajtáková, Patrik Nagy, Simona Kmošková

Kategória Kadet (8. a 9. ročník): Patrícia Chlpíková, Ivana Müllnerová, Vladimír
Vachálek, Kristína Tomajová, Sebastián Vánik, Sandra Bieliková,

Tomáš Valachovič, Filip Hano, Kristína
Krišková, Vanessa Polyáková, Dominik Požgay, Karolína Vaseková, Jakub Leška

Všetkým žiakom ďakujeme za slušné správanie sa počas súťaže a úspešným riešiteľom
blahoželáme.

Úlohy si môžeš vyskúšať v Archíve úloh na stránke iBobor.



TANGRAM

Technická olympiáda 2012

Naša škola sa zúčastnila technickej olympiády

Zručným účastníkom blahoželáme.

V piatok 12. 10. 2012 sa v 5. - 9. ročník uskutočnilo
školské kolo skladania hlavolamu Tangram.

Výsledky:

1. miesto: Kristína Mlynková, 6. A
2. miesto: Romana Čalfová, 5. B
3. miesto: Samuel Bánoczký, 8. A

Gratulujeme.

Reprezentovať nás na okresnom kole budú:

I. kategória: Elizabeth Bugyiová
II. kategória: Kristína Mlynková

Držíme palce.



Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“

Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára a to
sa so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenže,
prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma vážia, volajú ma na konferencie,
píšem do rôznych odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím
projekty, s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iní-
alternatíva k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková knižka. Predstavte
si tú absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váženým a úspešným
človekom. Svet je celý naruby!
„Ako je to možné?“ spýtal by sa jeden. Nuž, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo
svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, realizoval som
s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi
počas vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje
komunikačné a prezentačné schopnosti, tiež ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi
a organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vždy podarilo :),
oprášil som svoju detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon
to hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v konečnom dôsledku
podali nadľudské výkony. A dnes som tým, kým som ;)
Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja získal v
bežnom živote, máte vy možnosť nadobudnúť v rámci národného projektu KomPrax –
Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, že vás môj príbeh
bude inšpirovať...Držím vám všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)...adios

Mgr. Dávid Králik
Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax –
kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl.
A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia!
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší
život.“

Misia IUVENTY

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojmu modernému smerovaniu vďačí
v mnohom Európskej únii. Venuje sa predovšetkým práci s mládežou mimo školského
a rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá bude raz schopná uplatniť
sa v budúcom živote. Svojimi programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež
talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia žiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa
zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o možnostiach
ako to dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov

IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci
s mládežou. Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času  a mimovládnymi
organizáciami a oslovuje v niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. Do
povedomia študentov sme by chceli dostať tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do
ktorých sa môžu zapojiť aj Vaši študenti.

Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax)  sa snaží zlepšiť
kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia
priamo tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa
naučia a robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môžu výrazne posunúť ďalej aj pri
hľadaní si zamestnania a vôbec pri uplatnení sa na trhu práce.  Všetky bližšie informácie
nájdete na www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke:
http://www.facebook.com/komprax.



Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládež v akcii. Bol
zriadený Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi Európskej únie a
je určený mládeži od 13 – 30 rokov, predovšetkým však mladým ľuďom vo veku od 15 do 28
rokov a zameriava sa na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí, povzbudenie tolerancie
medzi mladými ľuďmi, podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí atď. Na stránke
www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte a v prípade záujmu Vám
veľmi radi poradíme aj na FB stránke http://www.facebook.com/mladezvakcii.

Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomto úvodnom článku o našej inštitúcii je
Eurodesk - európska informačná sieť, ktorá poskytuje nielen informácie, ale aj rady pre
mladých ľudí a tých, ktorí sa mladým venujú. Eurodesk poskytuje informácie o možnostiach
získania finančných prostriedkov na vzdelávacie, voľno časové aktivity či stáže. Informuje
o aktuálnych výzvach, súťažiach, návodoch ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa
dostanete k Eurodesku? Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej,
písomnej alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na
www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže skrýva v sebe obrovský potenciál. Potenciál
organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.
V maximálnej možnej miere pracuje na tom, aby mládež poznala svoje možnosti a efektívne
ich vedela využiť. Zastrešuje projekty, programy, pomáha mladým cestovať za poznaním,
získavať zručnosti potrebné pre prax a teda aj ich neskoré uplatnenie na trhu práce a
nevynecháva ani skupinu talentovaných ľudí.


