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               ČAS ROZHODNUTÍ

     Čas neúprosne uberá z roku 2007. A my pomaly starneme. Áno my, my všetci... od najmenšieho človiečika, 
až po rokmi, prácou a problémami zošuverených starčekov a starenky... 
    Človek dozrieva rokmi. Može sa stať lepším... ako víno, ako dielo umelca. Stále sa môže niečím obohatiť.  
Nie, nemyslím na materiálne bohatstvo, ale bohatstvo ducha, bohatstvo ľudskosti. Bohatstvo, ktoré nám dáva 
obyčajne neobyčajný ľudský úsmev a porozumenie. 
     Čudujeme sa, čo sa to vlastne deje vo svete. Pozastavujeme sa nad tým, čo svet robí takým, aký je. Zvonka  
môže byť krásne zasnežený, ale beloba všetko neschová...
      Áno, čas beží, čochvíľu je koniec ďalšieho roka v našom živote. A my zvykneme bilancovať – hodnotíme  
seba, alebo radšej tých druhých?! Prečo? Je pre nás pohodlnejšie kritizovať? A nie je vhodnejšie usmievať sa?  
Pousmiať sa a ukázať na správnu cestu, na tvorenie lepšieho  „JA“, ... lepšieho sveta?  
    ...Prepáčte mi, prosím, moju úvahu, ale rada by som vám poukázala na tých, ktorí “o chvíľu nastúpia“ ( ako 
nový rok ) a budú chcieť „riadiť náš svet“.

    O tom, že aj dnešná mládež sa vie kultúrne zabávať a využívať svoj voľný čas, niet pochýb. Dôkazom je aj  
jedna  z  dúbravských  stredných  odborných  škôl  –  Pedagogická  a  sociálna  akadémia  na  Bullovej  ulici  2  v  
Bratislave.
     Okrem edukácie v dvoch učebných odboroch ( kultúrno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy  
a vychovávateľstvo), sa škola sústreďuje u svojich študetov na rozvoj ich potencionalnych kvalít  v teoretickej i  
praktickej oblasti a možností ich praktického uplatnenia, rozvíja ich tvorivé myslenie a cítenie, učí ich aktívne 
zorganizovať si a využiť svoj voľný čas.  Práve preto prebieha i v tomto školskom roku pod vedením pedagógov 
okrem záujmovej činnosti v  krúžkoch aj práca na viacerých projektoch. Spomeňme aspoň účasť na projekte 
Človek v ohrození, Jeden svet na stredných školách, Rozdelení hranicami, rozdelení náboženstvom...
     
     Medzi najmladšie patrí medzinárodný Projekt multikultúrnej výchovy pre deti a mládež. 
     Cieľom projektu je rozvíjať u študentov empatické cítenie, znalosti a vedomosti o kultúrnom živote a tradíciách  
národov a etnických skupín, ktoré žijú medzi nami. Inšpirovať sa ich kultúrou, úspechmi a vedieť ich prispôsobiť na 
realizáciu  a  využitie  v  našich  podmienkach.  Poukázať  na  národné  bohatstvo,  folkór,  kvalitu  našej  kultúry  a 
spoločenský život na Slovensku. 
    Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave ho pripravovala  od začiatku kalendárneho roka 2007 v  
spolupráci s pedagógmi priateľskej školy - osemročným Moravským gymnáziom v Brne. Nová etapa - realizácia 
prišla s nástupom nového školského roka.
    Spoločné aj individuálne aktivity a podujatia sa uskutočňujú vo všetkých ročníkoch a učebných odboroch  
počas vyučovania  i  v  mimovyučovacom -  voľnom čase učiteľov a študentov.  Úspešnú a aktívnu  realizáciu  
podporuje  aj  záujmový  útvar  -  Multikultúrna  výchova,  pod  vedením  koordinátorky  projektu  Mgr.  Daniely 
Brlášovej.
    O tom, že to nie je len formálna záležitosť, svedčia aj aktivity, ktoré sa doteraz podarilo zrealizovať...
     Začiatkom školského roka sme uskutočnili prvotný prieskum na zistenie poznatkovej úrovne vedomostí a 
vzťahu  študentov  k  danej  problematike.  Výsledky  prieskumu  spracovali  študenti  pod  vedením  vyučujúcich 
matematiky, výpočtovej techniky a informačných technológií. 
     V spolupráci s p. Bakošovou, zástupkyňou Ligy za duševné zdravie, sme uskutočnili  6 dvojhodinových 
interaktívnych stretnutí ( 4. - 6. 9. 2007 ) so študentami 4. ročníka s názvom 
"  Som  v  pohode...a  ak  nie?", kde  sa  mali  zúčastnení  možnosť  kontaktovať  sa  s  pracovníkmi  LZDZ, 
psychiatrami a psychológmi.  Obsahom bolo zvládnutie života v dnešnom náročnom svete i prevencia pred 
ochoreniami spôsobenými náročnými životnými situáciami, práca s jednotlivcom a sociálnou skupinou.
    V spolupráci s LZDZ sme sa zúčastnili aj charitatívnej aktivity  Nezábudka 10. - 12. 10. 2007, ktorá má 
prispieť k skvalitneniu činnosti organizácie a podpory ich klientov. Žiaci našej školy vybrali pre LZDZ vyše 80 
000 SKK.
    V  DK Zrkadlový Háj sa dňa 21.9.2007 uskutočnil  kvalitný kultúrno-výchovný koncert   s podtitulom:  Od 
Osvobozeného divadla k Semaforu.  150 žiakov, ktorí sa podujatia zúčastnili, najviac zaujal spontánny prejav 
účinkujúcich a zapájanie poslucháčov - študentov do programu. Ocenili i výber skladieb a pohybové stvárnenie 
obsahu.
    Dňa  26.9.2007  sme  sa  zúčastnili  charitatívnej  akcie  Biela  pastelka,  ktorej  výťažok  je  určený  našim 
handicapovaným občanom.
    V septembri ( 25. 9. 2007) študenti úspešne absolvovali návštevu Múzea židovskej kultúry. Hoc bola aktivita 
uskutočňovaná v poobedňajších hodinách po 7 hodinovom vyučovacom dni a počasie na presun nám veľmi 
neprialo,  akcia  sa  vydarila.  Študenti  prejavili  po  skončení  spoločného  stretnutia  aj  individuálny  záujem  o 
problematiku. Pani lektorke  kládli v priestoroch múzea stále nové a nové otázky aj po vyše dvojhodinovom 
odbornom a zároveň veľmi pútavom výklade. Akciu pre veľký záujem zopakujeme. Touto cestou by sme radi 
poďakovali  práve organizátorom, pracovníkom Múzea židovskej kultúry a hlavne pánovi Pavlovi Schwartzovi 
nielen za metodický materiál, ktorý nám poskytli, ale hlavne za ich pomoc, obetavosť a čas.
   
     Amnesty International - celosvetová medzinárodná organizácia, ktorá získala Nobelovú cenu mieru za 
ochranu  ľudských  práv,  má  štatút  konzultanta  pri  OSN.  Mgr.  Silvia  Peťková  z  Amnesty  International  na 



Slovensku nám poskytla možnosť zažiť na vlastnej koži stretnutie s predstaviteľmi Islamu. Trikrát  ( 8., 24. a 26.  
septembra) sa nám podarilo zorganizovať pre študentov v odbornej učebni IKT ( informačno – komunikačných 
technológií  )  interaktívne zážitkové učenie -  takmer dvojhodinové živé  besedy spojené s premietaním DVD 
dokumentu. Naša škola okrem zodpovedaných otázok lektormi, zároveň získala DVD s prezentáciou kultúry a  
názormi  cudzincov  žijúcich  u  nás,  ktoré  môžeme  využiť  najmä  na  hodinách  etickej  výchovy,  sociológie,  
psychológie...  Naše  poďakovanie  a  uznanie  posielame pre  Chiboub Hidbaniho,  Abdulwahab Al-Sbenatyho,  
Abdulsalam Aleyaniho a moderátorov Kamila Kandalafta, Janku Panákovú a Barboru Černušákovú.
      Dňa 23.10. 2007 sa v spoločenských priestoroch školy uskutočnil  už ôsmy ročník súťažnej prehliadky  
"Spievajte s nami" . 
    Úspešnosť akcie mali možnosť posúdiť pedagógovia a študenti, hostia z  Moravského gymnázia v Brne, ale  
hlavne odborná porota  - hudobný skladateľ Pavel Šindler, ktorý nám prispieva svojimi odbornými vedomosťami 
a skúsenosťami v porote už niekoľko rokov. Za SĽUK si nás prišla vypočuť a ohodnotiť jeho členka, asistentka 
umeleckého vedúceho orchestra a koordinátorka činnosti externej speváckej zložky pani Mgr.  Mária Straková. 
Výdatne im pomáhali hudobný pedagóg  Jana Kopecká z Brna a bývalý absolvent našej školy, člen skupiny 
Orion Son Július Szelle.    
   Súťažiaci predviedli svoje výkony v troch kategóriách: v ľudovom speve, umelej a vlastnej tvorbe s hudobným 
doprovodom  i  a  capella.  V  21  (  dvadsaťjeden)  súťažných  vystúpeniach  účinkovalo  spolu  33  záujemcov. 
Vystúpenia našich študentov prišli podporiť aj ich priatelia a študenti z iných stredných odborných škôl.    
    Prehliadka  bola  skutočnou  prezentáciou  všestranných  schopností  študentov.  V  úlohe  moderátoriek  sa 
predstavili Martina Randzíková a Ivana Ryzá z 3.A triedy. Prípravu prezentácie s úspechmi z predchádzajúcich 
ročníkov  zrealizovali  a  fotodokumentáciu  zabezpečili  Daniel  Kušnier  a  Lucia  Darázsová  z  3.  B.  Ozvučenie 
zabezpečili Peter Mazút a Roman Stacho zo 4.E triedy Strednej elektrotechnickej školy K.Adlera v Bratislave - 
Dúbravke. Atmosféru prehliadky doplnili študenti svojím kultúrnym programom. Organizačne súťažnú prehliadku 
v speve pripravili študentky z 3. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Brlášovej. 
     O úrovni súťažnej prehliadky veľa napovie aj aktívna účasť členov  Dúbravskej televízie, ktorí pomohli 
sprostredkovať priebeh speváckej prehliadky širokej verejnosti už nejeden raz.          
     V minulosti  tak Dúbravčania mali možnosť vidieť na obrazovke v úlohe  porotcov svetoznámu folkórnu 
speváčku Darinku Laščiakovú, dnes už nežijúceho riaditeľa SĽUKu Bohuša Bičana, za Slovenskú filharmóniu 
nás  prišla  ohodnotiť  Mgr.  Viskupová,  za  Slovenský  rozhlas  Vierka  Praženková,  za  SĽUK  a  Lúčnicu  pani 
Jarolínová,  za Hudobné Múzeum pani Katarína Sirotňáková a taktiež milovníčka  hudby Eva Sirotiaková.  V 
porote  zasadali  i  naše  bývalé  absolventky  :  gospelová  speváčka  Mária  Čačíková-Podhradská  a  Katarína 
Hasprová.  
   Víťazi z minuloročných ročníkov dnes už účinkujú v Lúčnici, SĽUKu, nahrávajú vlastné CD,  či spievajú vo 
Viedenskej opere. Samozrejme, že sa ich úspechom tešíme a držíme im palce.
Za  všetkých  spomeňme  aspoň  Máriu  Podhradskú,  Luciu  Lečkovú,  Ivanu  Benechovú,  Ľubicu  Kramárovú, 
Kristínu a Dominiku Dinušové, Katku Chalabalovú, J.Szelleho.
    Dovoľte, aby som pridala zopár vyjadrení účastníkov:
 P.Šindler  - porotca:  
„ Všetky súťažné vystúpenia boli robené od srdiečka a všetky mali svoju hodnotu. Žiadne nebolo zlé. Každé bolo 
svojím spôsobom krásne. Keby mala porota viac diplomov, tak by ich rozdala všetky. Nezáleží však na výhre,  
ale zúčastniť sa. Všetko by malo byť robené s cieľom ukázať svoj talent, nie za každú cenu zháňať diplomy.“
Hostia z Brna:
“ Ďakujeme za milé prijatie. Vaša súťaž sa nám veľmi páčila a určite je inšpiráciou aj pre nás.“ 
 Súťažiaci:
„Veľmi dobre bola vybraná porota. Veľké pozitívum bolo, že tu nebola len PaSA, ale aj bývalí študenti. 
Diváci:

„Jednoznačne je dobré, že niečo takéto škola organizuje.“ 
„... lebo potom je aspoň vidno, že nie sme žiadna všeobecne zameraná škola, ale sa aj zaujímame o talenty  
študentov.“
„ Určite to slúži aj na rozvoj vystupovania pred ľuďmi, čo je pre naše budúce povolanie nevyhnutné.“
Organizátorka súťaže :
" Obzvlášť si ceníme dôsledný prístup účinkujúcich k príprave a samotné vystúpenie. Veď nie u všetkých je  
hudobná výchova s metodikou, či hra na hudobný nástroj predmetom či budúcou zložkou odborných predmetov 
maturitnej  skúšky.  Súťažiaci  spievali  precítene,  s  oduševnením,  zohľadňujúc  doteraz  si  osvojené  hudobné 
schopnosti   rozvíjané  na  vyučovaní  i  v  mimoškolskom čase.   Okrem klasického sólového  prejavu  sme  si 
vypočuli i viachlasné skladby. Súčasne bolo pre nás milým prekvapením, že  vedeli estetický dojem utvrdiť  a 
prezentovať aj ničím nezvyčajne milým - napríklad výstupom v ľudovom kroji, s ľudovou   hudbou, svojráznym  
slovným či pohybovým prejavom... "

       Odborná porota vyhodnotila a určila poradie nasledovne:
              Kategória ľudová pieseň:

1. Broszová Zuzana – 4. B
2. Velčíková Zuzana – 1. A
3. Miroslav Szabó – 3. A

hudobný sprievod Tomáš Komorník – hosť školy
         3. Adela Gréliková  - 3. A a Klaudia Valušková – 2. A

hudobný sprievod MatúšTheisz – 3. A



              Kategória vlastná tvorba:

1. Lukáš Polakovič – 4. A
2. Richard Chovan – hosť, bývalý žiak školy
3. Veronika Matulová  - žiačka Moravského gymnázia v Brne 

              Kategória umelá pieseň:

1. Dominika Gréliková – 3. A 
hudobný sprievod Miroslav Szabó a Matúš Theisz  - 3. A

2. Katka Hudecová – 2. C
3. Katarína Chrenková – 1. A

hudobný sprievod Richard Chovan 

              Zvláštna cena poroty:

Dominika Bartošová z MG Brno za kategóriu umelá pieseň
Matúš Theisz z 3.A - za aktívny doprovod na hudobnom nástroji

       Dňa  8.  a  9.  11.  2007   v  spolupráci  s  občianskym  združením  Človek  v  ohrození  sme  sa  zúčasnili  
Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach JEDEN SVET 2007. Výber študentov – 
zástupcov z jednotlivých tried  - sa stal pre svojich spolužiakov sprostredkovateľom komplexnejšieho pohľadu na 
pochopenie súvislostí a spoločensko – politických tém, ktoré bezprostredne ovplyvňujú životné osudy konkrétnych 
ľudí. Študentom sme dali možnosť voľby - výberu dokumentov. Zvolili sme príbehy ľudí s AIDS s diskusiou ( AIDS 
očami mladých – Francúzsko,  2005) a útlak a zločiny páchané na ženách v Afganistane ( Nepriatelia  šťastia  – 
Poľsko,2006). 
     9. 11.2007 sme čítali v školskej pošte: dovoľte, aby sme poďakovali vaším študentom pod vedením D.Križanovej, 
ktorí zabezpečili animačné aktivity pre žiakov stredných škôl – delegátov modelového Európskeho parlamentu. Vďaka 
ním sa mohli vzájomne lepšie spoznať a vytvoriť podmienky pre ich spoluprácu počas Národného zasadnutia MEP. 
Aktivity vašich žiakov prezentovali, že vychovávate dobrých profesionálov.“ - podpísaný RNDr.Pavel Mäsiar, riaditeľ  
Metodicko-pedagogického centra pre Bratislavský kraj.
      Imatrikulácie – oslava a sviatok prijímania do cechu študentského sa už tradične uskutočňuje v novembri. Tento  
rok 15. 11. o 15. hodine. Napätie sa striedalo so zábavou, tak to pripravili druháci svojim „krňatám“ - prvákom.
      V pondelok 19.11. 2007 sme sa tešili z návštevy,  stretnutia s pánom Doc. JUDr. P. Kandráčom, Csc. 
verejným  ochrancom  ľudských  práv  a   JUDr.  Štukovskou,  mediálnou  zástupkyňou  pre  tlač.Spoločne  sme 
rozoberali témy vzájomnej úcty, humanizmu, kultúrnosti, rovnosti medzi ľuďmi, zvyšovaniu právnej vzdelanosti a  
hlavne ochrany ľudských, a aj detských, práv a slobôd. Potešili sme sa aj darčekom – študijnému materiálu, ktorý 
môžeme využiť nielen na vyučovaní, ale mnohým študentom pomože aj po ukončení 4. ročníka – ako študijný 
materiál pri maturitnej skúške.
       V dňoch 22 a 23. novembra sme uskutočnili stretnutie s bývalími absolventami našej školy – marekom 
Gregorovičom a Júliusom Szellem, ktorý nám prišli porozprávať o ich uplatnení na trhu práce u nás i v zahraničí. 
Najväčším  prínosom  spomenutej  akcie  bolo  uskutočnenie  praktických  hodím  alternatívnej  muzikoterapie  v 
rozsahu 6 hodín.
     
A čo nás ešte čaká v tomto mesiaci?
     Každý rok začiatkom decembra organizujeme pre záujemcov  Deň otvorených dverí. Aj v tomto roku, 3. 
decembra, sme podávanie informácií o štúdiu obohatili o kultúrny program. Vlastnoručne vyrobené výrobky  na 
Študentských vianočných trhoch spestrili čaro tohto dňa. Akciu sme doplnili aj charitatívnou zbierkou určenou pre 
deti z Detských domovou, ktorú zašleme na účet organizácie Úsmev ako dar. 
   Dňa 4.12. navštívíme Detský domov na Stavbárskej ulici s Milkulášskym kultúrným pásmom a samozrejme aj  
Materské cvičné školy a školské kluby detí na našich cvičných školách.
     V spolupráci s Moravským gymnáziom v Brne účasť na Literárnej súťaže  vo vlastnej tvorbe - 10. 12. 2007. 

Milí čitatelia, 
O pár dní privítame nový rok. Čaká nás obdobie nových predsavzatí.  Dovoľte nám, aby sme sa s vami podelili o 
námety, ktorými si možeme obohatiť svoj život... ktorými vieme život spríjemniť nielen sebe, ale aj iným... a o to 
nám ide.     
       Príjemné prežitie budúceho roka Vám želá za pedagógov a žiakov 
                            Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ul.2 v Bratislave
                                                                    Mgr. Daniela Brlášová
                                           


