
 

 

 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. 
Ale keby sme to nerobili, 

tá kvapka by tam chýbala. ...“ 
Matka Tereza 

 

 

 

 

Výročná správa Klubu priateľov za rok 2018 

 

Milí priatelia, naši verní podporovatelia, 
 

ani v uplynulom roku 2018 sme nestratili zo zreteľa hlavný cieľ existencie nášho 
občianskeho združenia. Byť nápomocní a neustále podporovať všetky výchovno-vzdelávacie 
aktivity, aj rôzne školské či mimoškolské činnosti našich handicapovaných žiakov. Nebolo ich 
málo. Veď posúďte sami. 

 
Prioritou aj v tomto roku bola podpora cvičnej firmy vo všetkých jej aktivitách. 

V ďalšom sme podporili viacero vydarených exkurzií a športových lyžiarskych, či tanečných 
podujatí. Naša podpora bola využitá pri organizovaní školských akcií a iných kultúrnych 
programov. Neobišli sme ani zdokonaľovanie finančnej gramotnosti našich žiakov 
a spoluprácu s reálnymi bankovými inštitúciami. V tomto roku náš Klub priateľov zrakovo 
postihnutej mládeže pri realizácii schválených projektov aktívne spolupracoval s viacerými 
nadáciami. Veľmi si vážime spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska, Karpatskou 
nadáciou, dm drogerie, ale aj s inými súkromnými či verejnými podporovateľmi. Aj s Vašou 
pomocou sa nám podarili veľké veci.  

 
A chceme ísť ešte ďalej. Sme odhodlaní hľadať zdroje a vytvárať možnosti na 

skvalitňovanie tak vyučovacieho procesu, ako aj voľnočasových aktivít našich zrakovo 
a telesne postihnutých žiakov.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Miriam Mrovčáková 
       predseda Klubu priateľov ZPM  
  



Občianske združenie Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI 
v Levoči aj v uplynulom roku svoju činnosť zameral hlavne na podporu výchovy 
a vzdelávania žiakov so zrakovým a kombinovaným postihnutím. Bolo zrealizovaných a nami 
podporených niekoľko vydarených projektov. 
 
 

1. PODPORA CVIČNEJ FIRMY V JEJ AKTIVITÁCH 
 

Vo februári 2018 sa študenti III. a IV. ročníka odboru technicko-administratívny pracovník 
zúčastnili jubilejného 10. kontraktačného dňa cvičných firiem podtatranského regiónu 
na Obchodnej akadémii v Poprade. Zúčastnilo sa ho 20 cvičných firiem, z toho jedna 
cvičná firma zo zahraničia (Ostrava, Česká republika). Naši žiaci si tentoraz vybrali tematiku 
Veľká noc, ktorá bola dotvorená výnimočnosťou krojov, aj úpravou firemného stánku či 
katalógu. Záverečné hodnotenie nás opäť potešilo. Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče 
získala 1. miesto v kategórii NAJzaujímavejší katalóg cvičnej firmy a  3. miesto 
v kategórii NAJkrajší výstavný stánok cvičnej firmy.  

 

 

 

 

 

 

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili, 

Na Veľkú noc všetkého dosť, radosť, pohodu, spokojnosť ... 



V dňoch 26. - 27. apríla 2018 sa cvičná firma PRÚTY, s. r. o. zúčastnila 26. ročníka 
celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického 
vyučovania na výstave Mladý tvorca 2018 v Nitre. Cieľom výstavy Mladý tvorca bolo 
podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho 
vzdelávania. Bola priestorom pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných 
odborných škôl so  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi 
a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom 
základných škôl poskytol väčší prehľad 
o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na 
učebné a študijné odbory a povolania žiadané 

trhom práce, motivovať mladých ľudí k 
súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a 
podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. 
Garantom projektu bol Štátny inštitút odborného 
vzdelávania Bratislava, ktorý metodicky a 
organizačne podporuje odborné vzdelávanie 
žiakov stredných škôl prostredníctvom 
simulácie firemného života.  Na 26. ročníku 
celoštátnej prezentačnej výstavy stredných 
odborných škôl a stredísk praktického 
vyučovania Mladý tvorca 2018 v Nitre sa 
zúčastnilo viac ako 135 vystavovateľov škôl 
z celého Slovenska a z Česka.   



 
V októbri 2018 sa už po 16-krát v priestoroch Spoločenského pavilóna v Košiciach konal 
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Organizátorom ako každoročne bola 
Obchodná akadémia, Watsonova 61 v Košiciach. Naši noví nasledovníci práce v cvičnej 
firme pod novým pedagogickým vedením sa veľtrhu zúčastnili tento rok ako pozorovatelia. 
Boli to žiaci II. a III. ročníka odboru technicko-administratívny pracovník.  
 
 

 

 

           Ideme do toho! 

 

 

 

 

Pozorne si prehliadli stánky vystavujúcich cvičných firiem, vyskúšali obchodovanie v pozícii 
zákazníkov vystavujúcich cvičných firiem a verme, že nové poznatky a skúsenosti využijú čo 
najlepšie vo svojej budúcej práci v domácej cvičnej firme.      

 

 

 



2. PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A EXKURZIÍ  

A. Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici 

Lyžiarsky kurz začiatkom januára 2018 (od 15.01. – 19.01.2018) prebiehal v jednom 
z najlepšie vybavených lyžiarskych stredísk na Slovensku, v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo 
sa ho desať žiakov a traja 
pedagógovia. Dopravu vlastným 
mikrobusom na miesto lyžiarskeho 
kurzu aj cestu späť zabezpečoval 
Klub priateľov zrakovo postihnutej 
mládeže. Ubytovanie, stravu, 
zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 
žiakov, skipasy a skibus od ubytovne 
k lyžiarskemu stredisku a späť boli 
zabezpečené Súkromnou školou 

v prírode 1. máj v Tatranskej Lomnici.  
Prvý deň na lyžiarskom svahu sa zdal tak 
trocha náročný, keďže boli medzi účastníkmi 
aj úplní začiatočníci a postaviť sa prvýkrát 
na lyže, vyšliapať si kopec nebolo pre nich hneď najjednoduchšie.  Teoreticky sme síce 
všetko ovládali, ale niekedy  rozdiel medzi teóriou a praxou prekvapil aj nás. V úplných 
začiatkoch pri 
spustení 
z kopca, o tom 
kam sa pôjde, 
rozhodovali 
viac lyže než 
my a často 
krát sa každá 
lyža rozhodla 
ísť 
samostatne. 
Ďalšou 
kapitolou bolo 
brzdenie. 
Stromy 
naokolo boli 
vyobjímané 
ako nikdy 
predtým – ale 
veď predsa 
niekde sa 



zabrzdiť musí. Všetko nakoniec dopadlo výborne a každý žiak sa naučil lyžovať. Naši 
pokročilejší lyžiari hneď od začiatku využívali vleky a zlepšili si okrem kondičky aj techniku 
lyžovania a rýchlosť.  
 
Každé odpoludnie mali žiaci zaujímavý 
program: 

 besedu s horským vodcom 
o bezpečnosti pri pohybe 
v horskom teréne  

 spoznávanie Tatranskej Lomnice, 
Starého Smokovca, Štrbského 
a Skalnatého Plesa 

 prehliadka unikátneho Tatranského 
ľadového dómu – baziliky 
a ľadových sôch na Hrebienku 

 návšteva Relax centra v Tatranskej 
Lomnici, kde príjemne zrelaxovali, 
uvoľnili sa a zregenerovali sily 
 

Tatranské počasie sa ukázalo v rozličných podobách, väčšinou prialo. Cítili sme sa výborne, 
preto takmer každý z našej 13-člennej lyžiarskej výpravy by privítal ešte aspoň jeden týždeň 
lyžovačky naviac .    
 
 
B. Festival pohybových skladieb Trnava 
 
Dňa 24. marca 2018 sa sedem žiakov našej školy z pohybovo-tanečného krúžku zúčastnilo 
súťažnej prehliadky 22. ročníka Festivalu pohybových skladieb v Trnave. Boli prvými 
priekopníkmi medzi zrakovo a mentálne postihnutými žiakmi. Predviedli plnohodnotný výkon 
v dvoch skladbách „Muži v čiernom“, kde ich tanec získal 2. miesto. Odtancovaná „Štvorylka“ 
získala 3. miesto. Žiaci si z podujatia okrem 
nových skúseností a zážitkov 
odniesli strieborné 
a bronzové medaily 
i krásne diplomy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
C. Festival gymnastiky a tanca Košice 
 
V rámci realizovaného projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“ sa 13. októbra 2018 šesť 
študentov so zrakovým a mentálnym postihnutím z pohybovo-tanečného krúžku 
s doprevádzajúcimi pedagógmi zúčastnili Festivalu gymnastiky a tanca v Košiciach v 
skupine seniori 18+. Odtancovali skladbu s obručami na legendárny hit od skupiny ABBA – 
Money, money, money, kde predviedli aj jednoduché prvky gymnastiky a odviedli tak 
plnohodnotný výkon medzi zdravými rovesníkmi. Študenti si z festivalu, okrem ďalších 
skúseností a zážitkov, odniesli zlaté medaily a účastnícky list.  
 

 

 
 

 
 

 
 



D. Navštívil som slovenského prezidenta ... 
 
14. jún 2018 bol v živote našej školy významným dňom. V rámci dňa 
otvorených dverí päťdesiat zrakovo a telesne postihnutých žiakov, ich 
rodičov a sprevádzajúcich pedagógov navštívilo sídlo slovenského 
prezidenta v Bratislave.   

Skoré ranné vstávanie 
ničím neubralo na 
všetkej tej nádhere 
a pompéznosti, ktorú 
sme zažili 
v Grasalkovičovom 
paláci. Čakala nás 
komentovaná 
prehliadka historických 
priestorov, vystúpenia 
čestnej stráže, vojenskej 
hudby a folklórnych 
súborov.  
Do paláca sme vstúpili priamo cez bránu na 

Hodžovom námestí. Hlavným schodiskom s unikátnou sochárskou výzdobou sme prešli do 
veľkej Hlavnej sály. Dnes je miestom oficiálnych prijatí a podpisov dôležitých zmlúv. V ten 
deň v nej boli návštevníkom sprístupnené oficiálne dary pánovi prezidentovi od občanov, 
organizácií, miesto a obcí, aj od štátnikov z rôznych kútov Slovenska i celého sveta.  

Pre významné návštevy a rokovania 
prezidenta v úzkom kruhu slúži prijímací 
salón. V minulosti bol hudobnou sieňou. 
Zachovali sa v nej prekrásne obrazy 
predstavujúce alegórie hudby, spevu a tanca. 

Nás v tejto miestnosti „privítala“ sama Mária 
Terézia s manželom Františkom 
Lotrinským. Vo vitríne sme mali možnosť 
prezrieť si štátne vyznamenania udeľované 
prezidentom republiky.  
Prehliadka pokračovala návštevou 
Zeleného salóna, kde prezident rokuje 
s domácimi a zahraničnými delegáciami. 
Nemenej zaujímavými boli Zlatý salón, aj 
Hnedý salón slúžiaci ako knižnica a na 
neformálne rokovania prezidenta. V Malej 
– súkromnej – jedálni prezidenta sa 
nachádzali vzácne kúsky nábytku z druhej 
polovice 18. storočia. Sala Terrena 
v minulosti slúžila ako prirodzený prechod 
do záhrady a na prezimovanie vzácnych 
rastlín, v súčasnej dobe je k dispozícii 
novinárom a hosťom prezidenta. 



K cenným priestorom paláca patrí kaplnka sv. Barbory s pôvodnými freskami. V záhrade za 
prezidentským palácom sa v 18. a 19. storočí usporadúvali veľkolepé záhradné slávnosti. Na 

jednej z nich sa zúčastnila aj cisárovná Mária Terézia. Dnes je obľúbeným miestom 
verejnosti.  Aj keď sme pána prezidenta nestretli osobne, mali sme neskutočný zážitok! Bude 
nám ho pripomínať jeho podpis karta na pamiatku.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

To však  
ani zďaleka 

nebolo 
v tento deň 

všetko! 



 
Prehliadka vláčikom Prešporáčikom nám umožnila zažiť Bratislavu z okien príjemného 
motoráčika a spoznať sídla našich najvyšších štátnych orgánov a iných inštitúcií. Z nádvoria 
Bratislavského hradu, či priestoru pred Národnou radou SR boli úchvatné pohľady na 
krásavicu na Dunaji.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



A potom nás čakalo Kittsee. Rakúska dedinka, v ktorom varia tú najúžasnejšiu čokoládu. 
Prezreli sme si priestory, v ktorých sa všetky tie dobroty vyrábajú a vo firemnej predajni 
ochutnali z množstva rôznych čokoládových bonbónov a iných sladkostí.  

 

 
Bol to nádherný deň! Spoznali sme nové miesta, sídla našich zákonodarných a vládnych 
činiteľov, zažili sme kopec nových zážitkov, upevnili priateľstvá a pošteklili sladkým 
pokušením svoje chuťové poháriky.   
Zo srdca zaň ďakujeme!  
 

 

 

 

 

 

 

 



E. „Slávne dedičstvo vám zachovám a zvelebím ...“ 

 Jednou z aktivít realizovaného projektu „Kompas vo svete peňazí“ podporeného Nadáciou 

pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom bola októbrová výchovno-vzdelávacia 
exkurzia do Mincovne Kremnica. Tá už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske 
produkty. Nie sú to len mince a medaily, ale aj plakety, žetóny, odznaky, prívesky, 
vyznamenania, primátorské reťaze, rády a mnohé iné produkty. Sú zhotovované z drahých 
a farebných kovov ako zlato, striebro, meď, mosadz, hliník a iné. 

 

 

 

 

 

Skupina štyridsiatich žiakov, rodičov a pedagógov Spojenej školy internátnej v Levoči mala 
v rámci prehliadky expozície možnosť vidieť historické minciarske nástroje, získať informácie 
o spôsobe výroby mincí a taktiež si prezrieť niekoľko exkluzívnych a vzácnych výrobkov 
mincovne. Expozícia je umiestnená v pôvodných, zrenovovaných historických priestoroch, 
v ktorých mincovňa sídli už od roku 1430.  

Veľkým zážitkom bola návšteva starej raziarne mincí, ktorá je srdcom každej mincovne. V tej 
kremnickej je dodnes zachovaný súbor historických – v súčasnosti funkčných – raziacich 
strojov značky Vulkan. Na uvedených strojoch sa v týchto priestoroch razili miliardy kusov 
mincí nielen pre vlastnú krajinu, ale aj pre desiatky štátov celého sveta. 

  



Od roku 2008 sa 
v Mincovni v Kremnici 
razia aj nové 
slovenské euromince. 
Tie sa vyrábajú už 
v novej raziarni. Mali 
sme jedinečnú 
možnosť vidieť nové, 
moderné raziace 
stroje priamo pri 
razení mincí. 

Kremnická mincovňa 
je v súčasnosti 
jedným z približne 80 
podnikov svojho 
druhu na celom 
svete. Je stelesnením 
symbiózy minulosti 
a prítomnosti, mesta 
a podniku, je 

stánkom kultúry a umenia. Bolo obrovským zážitkom pre žiakov našej školy uvidieť a zažiť 
proces výroby platidiel. 

  

Nachádzať sa v strede Európy a neprecestovať dlhé dni ťažkých kilometrov sa podarilo 
našim zrakovo a telesne postihnutým študentom, keď vystúpili z autobusu pri kostole sv. 
Jána Krstiteľa 
v Kremnických 
Baniach. Práve 
veža kostola je 
považovaná za 
najstaršie 
nameraný 
Geografický 
stred Európy. 
Bratia kapucíni, 
ktorý tento priestor 
spracujú nám 
veľmi ochotne 
ukázali interiér 
kostola aj 
nádhernú kaplnku 
v kláštore. S ich 
požehnaním sme 
pokračovali 
v našom putovaní 
do Banskej 
Štiavnice. 

  



Nádherná Banská Štiavnica ukázala svoje krásy od momentu, keď sme vystúpili z autobusu. 
Okrem Mariánskeho stĺpa, nádherných domčekov a úzkych uličiek sme si prezreli drevený 
vyrezávaný Banskoštiavnický betlehem.  

Sladkou bodkou 
bola lavička lásky 
so zámkami lásky 
umiestnená pred 
Domom Maríny, 

z ktorého sa stala 
svetová atrakcia 
tzv. banka lásky. 

Je umiestnená 
v 500-ročnej bani 
na zlato, v dome, 

kde žila Marína. 
Je inšpirovaná 

skutočným 
príbehom lásky 

Maríny 
a Sládkoviča 
a vytvorená 

z veršov najdlhšej 
ľúbostnej básne na  

svete.   

  

 
 

3. ROZVÍJANIE FINANČNEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 

Aj v roku 2018 
sme pokračovali 
v rozvíjaní 
finančnej 
gramotnosti 
našich žiakov 
konkrétnou 
spoluprácou 
s reálnymi 
bankovými 
inštitúciami. 
V rámci 
vzdelávacích dní 
našej práce 
v cvičných 
bankách študenti 
navštívili pobočku 
Slovenskej 
sporiteľne, a. s. 
v Levoči.  



Po základnom oboznámení sa s ponukou bankových služieb SLSP a náhodného kvízu 
otázok a odpovedí (mimochodom za vedomosti našich žiakov sme sa nemuseli hanbiť), sme 

prešli k činom. Matej sa rozhodol založiť si študentský účet. Po príchode do banky mne 
a mojim 

spolužiakom 
zamestnanci 

banky 
podrobne  
a ochotne 

vysvetlili 
a predstavili 

webovú 
stránku 

Slovenskej 
sporiteľne. 

Čo sa deje, 
keď si chce 

občan založiť 
účet cez web. 

  

Po tomto 
úvode, začala 
moja „rola“. 
Spomenuli 
moje meno 
a nastalo 

vysvetľovanie potrebných náležitostí počas tvorenia 
a zakladania účtu. Odporúčali mi najvýhodnejší 
bankový produkt. Volá sa to „Študentský účet 
SPACE!“ Výhoda? Neplatíš nič! Je zadarmo. 
Mesačne neplatíš nič. Nevýhody? Tie neexistujú. 
Preto som sa takto rozhodol. 

Čakal som veľa zložitých informácií a usmernení 
týkajúcich sa tvorenia účtu a systém okolo účtov, no 
opak bol pravdou. Každá písomnosť, ktorú bolo 

potrebné mnou podpísať, mi bola dôkladne vysvetlená. 

  Mal 

som 
pocit, 

že som 
zažil 

niečo veľké. 
Celkom sa teším, ako to bude, 
keď budem pracovať s platobnou 
kartou. Bol to zaujímavý deň. 
Nestáva sa často, že zažívam 
takéto dobrodružstvo. Niečo 
podobné chcem zažiť aj 
budúcnosti.“  
Napísal a zažil Matej Mulík 



Spoluprácu s reálnou bankovou inštitúciou sme nadviazali aj na našom ďalšom stretnutí 
v cvičných bankách. Navštívili nás zamestnankyne  – Všeobecnej úverovej banky, a. s. – 
Ing. Mária Hodnická a Mgr. Erika Batoryová. Svojou zaujímavou prednáškou na tému 
pôžičky a úvery nás previedli svetom pôžičiek a upozornili na obrovské problémy vznikajúce 
pri neuváženom zadlžovaní sa občanov. 

 

  

 

  Poučné a veselé boli hrané modelové 

situácie v bankách pri žiadaní 
a schvaľovaní úveru. Žiaci v pozíciách 

klientov banky a bankové úradníčky 
vytvárali množstvo situácií a učili nás, aké 

informácie máme poznať, čo všetko nás 
má zaujímať, ako máme v daných 

situáciách správne reagovať, skrátka učili 
nás ako správne narábať s peniazmi. 

  

 

Sme im za to 
veľmi vďační. 

 Zo srdca 
Vám, milé 
dámy, 
ďakujeme. 
Veríme, že 
v reálnom 
živote 
nesklameme. 

 

 



4. PODPORA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ, KULTÚRNYCH PROGRAMOV 

Tohoročný Deň nevidiacich a jeho oslava bola súčasťou a zároveň ďalšou z aktivít 
realizovaného projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“ A tak sa dňa  22. novembra 2018 naši 
handicapovaní študenti predstavili aj nám. Komu? Svojim spolužiakom, pedagógom, hosťom 
- rodičom, starým rodičom ... 

Tematicky sme scenár 
programu zamerali na lásku 
k domovine. Veď sme sa 
narodili v jednej z 
najkrajších krajín na 
svete. Slovensko 
je krásna krajina 
od Dunaja, až po 
Tatry. Slovensko 
je naším 
domovom. Je 
jedno kam sa na 
Slovensku 
vydáte, na sever, 
či na juh, na 
západ, či na východ. 
Všade je krásna 
príroda a pamiatky,  
ktoré nám zanechali 
naši predkovia.   

Prečo však máme radi východ Slovenska? Odpoveď sme sa pokúsili dať naším kultúrnym 
programom. 

 Dvadsať žiakov školy účinkujúcich 

v programe, hodiny nácvikov, 
obetavosť žiakov i pedagógov dávali 
tušiť, že to bude zaujímavé. A vyšlo 
to! Program bol pestrou paletou 
histórie, pamiatok, nárečia, folklóru, 
či východniarskeho temperamentu 
našej perly Spiša – Levoče. To 
všetko žiaci vyznali v básňach, 
ľudových piesňach, v scénach 
tvorivej dramatiky, kedy priblížili 

príbeh Bielej pani – Juliany 
Korponayovej, či život a dielo 
Majstra Pavla z Levoče. 

  



A čo nesmelo v programe chýbať? Predsa folklór! A ten nechýbal! Žiaci sa predstavili so 
svojimi tanečnými číslami a svoje umenie ukázali a predviedli aj našim hosťom. 

  

Veľmi si vážime, že typické piesne a tance z oblasti Gemera – Rejdovej nám predstavili 
manželia Suchanovci, rodičia našej žiačky Nikolky. Aj oni učia svoje dve dcérky láske 
k folklóru, aj napriek tomu, že Nikolka je na invalidnom vozíku. Odhodlanie a radosť, ktorá 
z nich vyžarovala sa určite preniesla na všetkých zúčastnených. 

 

Vianočné pásmo slova a hudby pod názvom Ej koleda, koleda ... 

20. december 2018 bol v našej škole dňom, kedy sme si spoločne chceli priblížiť čaro 
prichádzajúcich Vianoc. Ochota a nadšenie pre dobrú vec nám nechýbali, a tak 
predvianočné pásmo slova, hudby, spevu a tanca, dostalo jasné kontúry a mohlo byť 
predstavené našim spolužiakom, rodičom a pedagógom školy. Naši handicapovaní žiaci sa 
nebojácne zhostili svojich nových rolí. Či už to boli postavy Svätej rodiny hľadajúcej prístrešie 
podľa známeho biblického príbehu, alebo anjel, či pastieri, ktorí sa prišli pokloniť 
novonarodenému Kráľovi. Kostýmy našich „hercov“ sa rodili pod rukami šikovných majsteriek 
odborného výcviku, členiek klubu, za čo im z celého srdca ďakujeme.   



 

Radosť z narodenia Pána žiaci vyjadrili 
spevom vianočných kolied 
doprevádzaných hudobným sprievodom 
Paľka na akordeóne či Tomáša na gitare.  

  

 

  

 ... a potom na scénu 
začali prichádzať 
písmenká. „O“ a „K“. 
Pridalo sa písmeno 
„A“. Potom „L“. A ďalej 
písmeno „D“ 
a písmeno „L“. Vznikali 
rôzne slová, až 
nakoniec slovo, ktoré 
nás sprevádzalo 
predvianočným 
programom. Slovo 

KOLEDA. Toto slovo má viacero významov. Označuje nielen piesne spievané vo vianočnom 
období, ale aj hovorené vinše a želania hojnosti. Koleda je tiež obchôdzka spojená so 
spevom a vinšovaním. Rovnako sa nazýva aj odmena, ktorú koledníci dostávajú ako 
výslužku. Koledníci nosili so sebou viaceré rekvizity, ako hviezdu, betlehem, štrngajúce 
pastierske palice. Koleda v kresťanskom zmysle slova je spojená s dobrou zvesťou 
o narodení Dieťaťa Ježiša. Koledy, ktoré sa spievajú počas vianočných sviatkov v kostoloch, 
sú duchovné piesne. 

Tieto a podobné 
informácie sa dozvedeli 
všetci prítomní.  

A ešte mnoho iného 
o zvykoch, tradíciách a 
vinšoch koledníkov od 
Štedrého dňa až po 
Štefana. Zaujímavé bolo 
to, že naši koledníci 
vinšovali v rôznych 
nárečiach používaných na 
západnom, strednom aj 
východnom Slovensku.  



V programe nesmel chýbať tanec. Na tóny vianočnej melódie s „vianočnými guľami“ v rukách 
ho odtancovali členovia pohybovo-tanečného krúžku pod vedením jeho vedúcej Mgr. Janky 
Hromadovej, členky klubu.  

  

 

  

Neoddeliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov sú vianočné oblátky. Bez nich si u nás 
sviatky ani nevieme predstaviť. Kedysi sa viac piekli doma, avšak táto tradícia postupom 
času vymizla. Práve v tento deň, opäť vďaka našim šikovným a ochotným majsterkám 
odborného výcviku pani Mgr. Evke Ondrušovej a pani Mgr. Majke Bukšárovej, členkám 
Klubu priateľov ZPM sme mohli 
opäť zažiť jedinečnú atmosféru 
domáceho pečenia oblátok 
a medovníkov. 

  

Počas súťaží vianočného kokteilu 
to tu krásne rozvoniavalo. A na 
záver nás čakala ochutnávka týchto 
sladkých dobrôt. Boli vynikajúce! 

  

 

 



5. ÚSPEŠNÉ PROJEKTY KLUBU PRIATEĽOV  
    ZRAKOVO POSTIHNUTEJ MLÁDEŽE V ROKU 2018 
 

Spoločne jeden pre druhého 

Už niekoľko rokov dm drogéria 
realizuje aktivity spoločenskej 
zodpovednosti 
a dobrovoľníctva.  

V rámci iniciatívy dm - spoločne, najväčšej iniciatívy za podporu dobrovoľníctva v Európe bol 
tímom dm vybraný projekt našej školy - Spojenej školy internátnej v Levoči - ako jeden 
z víťazných.    
Po hodnotení spolupracovníkov dm a následne odbornej poroty sme v posledný 
septembrový týždeň postúpili do realizačnej fázy. Žiaci spolu so svojimi pedagógmi 
a ochotnými dobrovoľníkmi z dm drogérie sa v piatkové slnečné ráno pustili do práce. 

Veď bolo treba vysadiť cca 30 okrasných 
drevín. V rukách žiakov a dobrovoľníkov 
sa striedali tuje a iné kríky určené na 
výsadbu, čakan, rýle, hrable, či 
vedrá. Práca im išla od ruky. 

  

  

 

 

  

  

A čo je 
výsledkom? 

Upravený priestor pod oknami školy, ktorý, verme, 
že sa časom, ukáže v plnej kráse. Priložili sme ruku 
k dielu! Spoločne sme vytvorili lepšie prostredie pre 
život nás všetkých. 

  



 
„Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“    
 
 

V rámci výzvy Karpatskej nadácie 
pod názvom Máme radi východ bol 
Klub priateľov zrakovo postihnutej 
mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI 
v Levoči úspešný v podaní projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“. Aktivity projektu boli 
realizované podľa plánu od septembra do decembra roku 2018. Jeho zámerom bolo podporiť 
stretávanie sa mladých ľudí – žiakov našej školy – a aktívne tráviť svoj voľný čas 
v pohybovo-tanečnom krúžku. 

  

Svoje tanečné zručnosti predviedli na tanečnom Festivale pohybových skladieb v októbri 
2018 v Košiciach. Zrakovo, telesne a mentálne postihnutí žiaci školy popri školských 
povinnostiach obohatili aj školské kultúrne podujatia ako boli oslavy Dňa nevidiacich, či 
Vianočnom kokteily.  
 
V rámci realizovaného projektu došlo ku skultúrneniu priestoru javiska v spoločenskej 
miestnosti školy, kde žiaci tanečnú činnosť vykonávajú. Zároveň bola obnovená zastaraná 
technika potrebná na hudobný doprovod tanečných skladieb. 
  
Ďakujeme zo srdca Karpatskej nadácii za podporu rozvoja nekomerčnej kultúry, tvorivosti 
a sebarealizácie postihnutých žiakov z miest a dedín aj východného Slovenska, ktorí sa 
vzdelávajú v strednej špeciálnej škole v Levoči. 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
„Kompas vo svete peňazí ...“    

To je názov úspešného projektu, ktorý predložil Klub priateľov 
zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI 
v Levoči a podporila Nadácia pre deti Slovenska v grantovom 
programe Hodina deťom. Jeho zámerom je zdokonaliť 
v problematike finančnej gramotnosti zrakovo a telesne 
postihnutých žiakov našej strednej školy. Realizácia 
jednotlivých aktivít projektu je naplánovaná od septembra 2018 
do marca budúceho roka 2019. 

Na orientáciu vo svete vzdelávania musíme poznať abecedu 
a písmená, musíme vedieť písať a čítať. Aby sme sa však nestratili vo svete peňazí, mali by 

sme poznať všetky dôležité 
fakty, ktoré s peniazmi súvisia 
a ktoré sa nás týkajú. Naším 
cieľom je vypracovanie 
informačného systému cvičnej 
banky, pomocou ktorého 
vyškolení zamestnanci 
cvičných bánk, študenti odboru 
technicko-administratívny 
pracovník, zrealizujú 
motivačné stretnutia 
a pracovné workshopy pre 
svojich mentálne postihnutých 
spolužiakov a skupinu etnicky 
znevýhodnených rómskych 
žiakov z iných odborov našej 
školy. Stretnutia budú pre nich 
kompasom v nepoznaných 

vodách sveta peňazí. 
V spolupráci s učiteľmi a rodičmi nám 
pomôžu poznať všetko, čo 
o peniazoch potrebujeme vedieť. 
Aby až raz, keď začneme 
pracovať a spravovať vlastné 
peniaze, nebolo už na 
oboznamovanie sa s nimi 
neskoro.   

 Počas prvých štyroch 
mesiacov trvania projektu 
od septembra – do 
decembra 2018 sme sa na 
pravidelných stretnutiach 
v založených cvičných bankách 
postupne oboznamovali so základnými typmi 
bankových produktov – účtom, kartou, úverom a  so 
všetkými náležitosťami, ktoré sú potrebné k ich vybaveniu alebo založeniu. Dokonca sme si 
vyrobili aj vlastné platobné karty. Samozrejme fungujú len v systéme vlastnej banky s 
vlastným QR kódom. Žiaci z II., III. a IV. A odboru technicko-administratívny pracovník sa 
počas doterajšej práce v cvičných bankách registrovali ako klienti bánk, neskôr sa postupne 



vyškolili na zamestnancov bánk. A sú to práve 
oni, ktorí od januára 2019 za pomoci 
svojich pedagógov budú realizovať 
motivačné stretnutia a pracovné 
workshopy pre svojich 
mentálne postihnutých 
spolužiakov a skupinu 
etnicky znevýhodnených 
rómskych žiakov z iných 
odborov našej školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt SNOEZELEN 
Už v roku 2016 sa začalo so zriaďovaním multisenzorickej miestnosti Snoezelen, ktorá je 
výborným prostriedkom na zabezpečenie celkového rozvoja osobnosti žiakov s rôznym 
postihnutím. Terapiami v tejto miestnosti prispejeme k zlepšeniu psychických funkcií, 
individuálneho psychosomatického stavu pohybovo, zmyslovo alebo mentálne postihnutej 
mládeže, k upokojeniu či stimulovaniu žiakov podľa ich aktuálnych potrieb.  
Zakúpenie prvých terapeutických pomôcok do multisenzorickej miestnosti bolo možné vďaka 
finančnej podpore projektu Snoezelen zo strany Nadácie pre deti Slovenska z grantového 
programu Dôvera a Nadácie „Keď potrebujete pomôcť“ Universal maklérsky dom. Cieľovou 
skupinou projektu sú mladí ľudia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa 
vzdelávajú v Spojenej škole internátnej v Levoči. Tejto skupine mladých ľudí bude 
prostredníctvom vytvorenej terapeuticko-relaxačnej miestnosti Snoezelen poskytovaná 
možnosť relaxácie, terapie a zážitkovej edukácie.  
 
Projekt Nadácie GRANVIA  
V roku 2018 došlo k schváleniu dlhodobého projektu podporeného Nadáciou GRANVIA 
zameraného na samozamestnávanie a vytváranie pracovných miest pre zdravotne 
handicapovaných žiakov našej školy. Realizácia aktivít bude prebiehať až v nasledujúcom 
kalendárnom roku.  
 

V roku 2018 sme podľa našich možností finančne podporili aj mnohé ďalšie aktivity, 
programy, exkurzie, školské výlety, nákup materiálu na odborný výcvik a prezentáciu školy.  
 
 
 
Z CELÉHO SRDCA ĎAKUJEME! 

 

 


