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Vážení čitatelia
časopisu „Sme OK“!
Na začiatku bolo teda slovo
– „treba urýchlene postaviť objekt
Výcvikového strediska.“ Slovo rozhodné a naliehavé. Tieto pekné slová nie
sú z mojich úst, ale z kroniky Inštitútu.
Už si sa niekedy zamyslel nad tým, že
koľko ľudí bývalo v tvojej izbe? Koľko
detí prišlo do budovy a vyšli z nich
už dospelí ľudia? Koľko vzniklo na
poschodí nových lások? Možno, koľko
ľudí študovalo tvoj odbor. Koľko gólov
bolo strelených do bránky v parku?
Toto je len málo z toho, čo je už dnes
história. Už je to 50 rokov... čo sa tu
vystriedalo niekoľko generácií... a my
sme len jedna z nich. Do histórie Inštitútu sa určite zapíše aj náš časopis
„Sme OK“ a dúfam, že keď budem ja
už starý, tak iné generácie budú udržiavať tento časopis pri živote! :-)
Želám Inštitútu v mene celej redakcie Sme OK len to najlepšie, aby aj
o 100 rokov pokračoval vo svojej práci,
ktorú pred 50 - timi rokmi začal niekto
iný, a niekto iný v nej zase pokračuje.
Všetkým zamestnancom chuť do práce
a pomáhať iným, ktorí pomoc potrebujú! Na záver dodám citát z kroniky:
„Úprimne si želáme, aby sa vám
život vydaril
a aby vždy dobrý vietor dul do
Vašich plachiet!“
Prijemné čítanie Vám želá šéfredaktor
Jozef Dančík
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Bez bariér
Žiť bez bariér - to je paráda, ale
nereálna. Bariéry sú súčasťou každého z nás, pre niekoho veľké, pre
iných malé. Ale viete čo je super?
Že je tu niekto, alebo niečo, čo
zmenšuje bariéry. Naše Občianske
združenie Bez bariér už od roku
1997 oslovuje rodičov, organizácie,
ﬁrmy pre získavanie prostriedkov
- na modernizáciu vzdelávania,
na skvalitnenie zdravotno-rehabilitačných služieb,
- na poskytovanie sociálnych
výpomocí žiakom, oceňovanie
úspešných žiakov.
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- na ﬁnancovanie odborných exkurzií, pobytov v prírode,
- na podporu rôznych žiackych súťaží, kultúrnych a
spoločenských podujatí.
Redakcia Sme OK vyslovuje vďaku všetkým zamestnancom, ktorí stáli pri zrode Občianskeho združenia; tým, ktorí v ňom pracovali; ako aj tým, ktorí sú
v jeho predstavenstve dnes.
Z podkladov predsedu OZ Anny Maríkovej
redakčne spracovala Mária Mieresová
Občianske združenie Bez bariér
Číslo účtu: 1240658551/0200
IČO: 30813506
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Príhovor riaditeľa
— 50 rokov je vek zrelosti – už nerobíme pochabosti, ale múdrosťou veku budujeme Inštitút (súčasný stav).
— 50 rokov je vek obzretia sa dozadu, čo sme urobili. Robili sme chyby, poučili sme sa? Mohli sme robiť to, čo sme chceli? Robili sme dobre, žneme plody
dobra? … som presvedčený, že áno.
— 50 rokov je vek zrelý na tvorbu a zdokonalenie budúcnosti: práca Inštitútu
je určité bohatstvo, kapitál naplnený skúsenosťami… a to zaväzuje k tomu,
že ďalších 50 rokov musí byť ešte lepších.... (budúcnosť, plány)
V živote človeka je 50 rokov významným jubileom. Rovnaké jubileum oslavuje v tomto roku aj náš
Inštitút, čo znamená, že je na ceste
zdokonaľovania už 50 rokov. Alebo
len 50 rokov?
Začiatky určite neboli ľahké a bolo treba boriť sa s problémami organizačnými, odbornými, ekonomickými. Ale aj s problémom myslenia
a zmýšľania ľudí. Ako vidieť, Inštitút
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Naliehavosť riešenia otázky starostlivosti o osoby
so zmenenou pracovnou schopnosťou si vyžiadala
zriadenie provizórneho Výcvikového strediska
v bývalom Domove dôchodcov na Trnávke. Štátny úrad
sociálneho zabezpečenia nariadil,

tak prežil svoje vnútorné boje, zápasy, i prehry, ale vždy sa ho podarilo
udržať, a to vďaka práci a jej výsledkom. Takže každý má svoju zásluhu
na tomto jubileu.
Pôvodný názov dnešného IPR bol
Výcvikové stredisko pre občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou
a s jeho výstavbou na Mokrohájskej
ulici sa začalo v roku 1961. Už vo
februári 1963 bol do funkcie riaditeľa
ustanovený Milan Koleň, ktorý mal
skúsenosti s prípravou mládeže na
robotnícke povolania.
Slávnostná prevádzka Výcvikového
strediska začala 9. januára 1964 a hneď
na druhý deň začal svoju činnosť odborný výcvik, teoretické vyučovanie
i internát. Už v tom čase sa začal používať systém vnútorných listov, ktorý

zabezpečoval informovanosť majstra,
učiteľa a vychovávateľa v otázkach
správania a prospechu klientov, ktorý sa zachoval dodnes. S potrebou
rozvinutia komplexnej rehabilitácie
vyplynula nutnosť rozšíriť dislokáciu
pracovísk. Teoretické vyučovanie sa
premiestnilo do novej budovy, získali
sa priestory pre liečebnú rehabilitáciu
a psychologický úsek, zvýšila sa ubytovacia kapacita a rozvoj pokračoval.
Tímová práca umožnila vybudovať
v zariadení poradňu pre voľbu povolania, ktorej výsledky sa stali vzorom
pre prácu posudkových komisií sociálneho zabezpečenia. Aj dnes pracuje
poradňa pre voľbu povolania ako poradný orgán pri prijímaní, diagnostikovaní a zaraďovaní žiakov do vhodného
učebného alebo študijného odboru.

aby sa prevádzka strediska zahájila najneskôr do konca novembra
1960. Vedúcim strediska bol určený p. Marčaník a hospodárskym
vedúcim p. Šukola, pracovník odboru sociálneho zabezpečenia MSNV,
ktorý neskôr v stredisku vykonával funkciu vedúceho ekonóma.
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Výcvikové stredisko bolo od svojho založenia samostatnou rozpočtovou organizáciou. Základnými znakmi ﬁnancovania prevádzky bola bezplatnosť prípravy na povolanie, čiže
bezplatné ubytovanie, stravovanie
a zabezpečenie celého výchovného
procesu. V roku 1981 sa pri stredisku
vytvorilo Stredné odborné učilište
pre telesne postihnutú mládež.
Od 1. júla 1991 sa zmenil názov
Výcvikového strediska na Inštitút pre
pracovnú rehabilitáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou
a 1. septembra 2008 došlo k ďalšej
úprave názvu na Inštitút pre pracovnú
rehabilitáciu občanov so zdravotným
postihnutím a názov školy sa zmenil
na Stredná odborná škola pre žiakov
s telesným postihnutím. Úžasný integrovaný bio psycho sociálny model,
ktorý uplatňujeme vo vzťahu k našim
klientom má oporu aj v Rade Európy.

Z KRONIKY IPR

Mojou snahou bude i naďalej
snažiť sa :
— o uplatňovanie moderných trendov
komplexnej rehabilitácie v praxi,
— prispievať k rozvoju komplexnej
rehabilitácie na Slovensku,
— vybudovanie
medzinárodného
odborného uznania pre Inštitút
pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím,
— aktivizáciu občanov so zdravotným
postihnutím ( onkologicky chorých)
a vytváranie podmienok na rozvoj
vlastných zručností a rozširovanie
znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov ich postihnutia, na
rozvoj a uspokojovanie záujmov
a potrieb a na
prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti.

Aby sa však hneď v začiatkoch čo najúčelnejšie
rozbehlo, bolo potrebné sa pozrieť do sveta za
skúsenosťami. V letných mesiacoch roku 1963
ŠÚSZ umožnil vedúcim pracovníkom Strediska
– riaditeľovi p. Koleňovi a zástupcovi riaditeľa

Čo dodať na záver? Určite perspektívu do budúcnosti, s tým, že
opodstatnenosť nášho Inštitútu
bola dokázaná aj v horších časoch,
a veríme, že ostaneme na scéne, len
k tomu potrebujeme všetci ťahať za
jeden povraz.
Majme hlavy v oblakoch, pohojdávajme sa na vlnách tvorivých nápadov,
ale s kotvou na pevnej zemi. Zbožné
priania sa plnia vtedy, ak vieme kam
sa chceme a ako sa tam chceme dostať.
A ešte posledné, čo by nám nemalo pri
tejto ceste, tak ako pri všetkých iných
cestách, ktoré majú
mať zmysel a cieľ
chýbať: Vytrvalosť a
trpezlivosť.
PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ IPR

Sťa film sa točili
roky IPR a školy,
myslíme, ba ani nevieme
ako ktorý.
Leteli do ticha,
do tajov vesmíru,
nechajúc tu skutkov
hru nesmiernu.
Storočie skončilo
nové sa natočí,
už sa raz zrodilo,
historik nemlčí.
Ide dnes okolo,
nestráca nádeje,
verí, že IPR
kus šťastia naleje.
redakcia Sme OK

p. Lackovi študijnú cestu po podobných výcvikových inštitúciách
v Poznani, Wroclawi, Otwocku, Varšave, ktorí už mali roky
skúseností. Táto cesta znamenala súčasne začiatok skutočne
úprimného a tvorivého priateľstva poľských a našich pracovníkov
v oblasti starostlivosti o postihnutých občanov.
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Rozhovor

Učil ho hlavný účtovník Baťovej ﬁrm

Pozvali sme do redakcie jedného z bývalých zamestnancov, ktorý stál pri
položení základného kameňa našej školy. Dnes už má IPR „50 rokov“ a pán
Mikuláš Šukola s nami spomína, ako to celé začalo... Za dlhoročnú činnosť
v oblasti pracovnej rehabilitácie dostal najvyššie rezortné vyznamenanie:
„Zaslúžilý pracovník Ministerstva práce a sociálnych vecí“. Zaspomínajte si
spolu s ním...
Aké boli Vaše začiatky na tejto
škole?
Začiatky... Podľa toho, čo pod
tým myslíme. Samotný začiatok
u mňa – pokiaľ ide o túto organizáciu – začal intenzívnejšie už v roku 1958. Vtedy sa začalo uvažovať
o výstavbe takéhoto zariadenia
a začali sa k tomu hľadať podklady. V tom čase v Československu
neboli. Preto sme sa orientovali
na bývalé Západné Nemecko,
Poľsko, Sovietsky Zväz, Juhosláviu,
Maďarsko. Duchovným otcom
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Pozemné stavby mesta Bratislavy splnili svoju
úlohu koncom roku 1963. Stavba čakala na svoje
nové osadenstvo. Malo jej vliať do žíl život a teplo,
ktoré nesmie chýbať žiadnemu domovu, a zvlášť

tejto myšlienky – teda zriadenia
Výcvikového strediska ako predchodcu IPR – bol pracovník ministerstva
a Slovenského úradu sociálneho zabezpečenia Ing. Pliške.
Prvé začiatky IPR sa teda spájajú
s pracovníkmi Slovenského úradu sociálneho zabezpečenia na Bezručovej
ulici v Bratislave. Tu sa vytvorila pracovná skupina v rámci odboru Sociálneho
lekárstva a pracovnej rehabilitácie.
Sociálne lekárstvo – to boli posudkoví
lekári z celého Slovenska, ktorí rozhodovali o priznaní invalidity a dôchodku. V rámci pracovnej rehabilitácie sa
zvažovalo vytvoriť niečo konkrétne,
čo by týmto občanom pomohlo. Táto
potreba vyvstala nielen v bývalom
Československu, ale aj v celej Európe
po Druhej svetovej vojne, ktorá zane-

chala následky na zdravotnom stave
mnohých, zvlášť bývalých vojakov. Bolo
potrebné ich opäť zaradiť do pracovného procesu. V tom čase sa neuvažovalo
o mládeži, pretože pre nich bol aj vtedy
dostatočne rozvinutý školský systém.
Čo bolo ďalej?
Prvý názov tejto inštitúcie bol
Výcvikové stredisko pre občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou,
ktorí v dôsledku úrazu alebo choroby
stratili schopnosť vykonávať svoje
pôvodné povolanie a ktorí už dovŕšili
18 a nepresiahli 45 rokov. Postupne
sa znižoval počet vojnových invalidov a pribúdali ľudia, ktorí nemohli
pracovať v dôsledku pracovných úrazov, rôznych ochorení, havárií. Došlo
u nich k priznaniu zmenenej pracovnej

domovu tých, čo ho najviac potrebujú. K 1. decembru sa nás zišla
takmer 40-členná čata pripravená na boj s časom. Pán riaditeľ
Koleň nastúpil vo februári 1963, zástupca riad. Lacko a kurič
p. Čelko v apríli a postupne pribúdali ďalší zamestnanci.
8 - 9
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schopnosti v súvislosti s telesným postihnutím. Výcvikové stredisko v Bratislave sa nemalo orientovať na občanov s kombinovaným postihnutím,
ani s mentálnym postihnutím. Taký bol
teda rozbeh tejto inštitúcie.
A stavba pokračovala...
Nečakalo sa len na postavenie
tejto budovy, ale v rokoch 1960 - 63
sa zriadilo menšie Výcvikové stredisko
pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v budove bývalého
Domu dôchodcov v Bratislave na
Trnávke na Bulharskej 54. K zrodu
Výcvikového strediska došlo aj s intenzívnou pomocou pracovníkov podniku
Tesla Bratislava. Už vtedy sa organizovali výcviky vo forme kurzov a získanie kvaliﬁkácie na rôznych miestach
( v Nitre to boli elektromechanici, vo
Vyšných Hágoch zdravotné sestry a laboranti, na Bulharskej rádiomechanici
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a iné.). Po reorganizácii úradov stavbu
ďalej realizoval Krajský národný výbor,
neskôr Národný výbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Výstavba išla pomerne rýchlo. Začalo
sa stavať v roku 1961, skončilo sa už
v decembri 1963. Celkové náklady na
výstavbu boli v tom čase 10 miliónov
Kčs (Československá koruna - pozn.
redakcie – dnes je to cca 333 000.- €).
Prečo sa vybralo práve toto miesto?
Hľadalo sa miesto v Bratislave, kde
sídlili úrady a zdalo sa to byť jednoduchšie kvôli vybavovaniu rôznych
úradných záležitostí. Tipov bolo niekoľko: na mieste terajšej ZOO v Mlynskej doline, alebo tam, kde dnes sídli
Slovenská akadémia vied. Napokon sa
vybralo miesto v blízkosti zariadenia
sociálneho zabezpečenia na Patrónke,
a miesta s dobrým dopravným spojením. Pri jeho budove bola ešte čerpa-

Dňa 9.1.1964 sa slávnostne zahájila prevádzka Výcvikového strediska za účasti hostí i domácich. Odborný
výcvik a teoretické vyučovanie začali 10. januára
1964. V školskom roku 1963/64 opúšťali stredisko
prví absolventi sedemmesačného kurzu účtovníkov JRD.

cia stanica – v tom čase sa tu čerpal
petrolej (poznámka redakcie: dnes je na
tom mieste zastávka MHD) a tu končila
Bratislava. Pokračoval len nevyužitý
priestor a močariny. Keď sme začali kopať, po pol metri sme narazili na vodu.
Bolo to náročné. Pozemok, na ktorom
dnes stojí IPR, nebola rovina, ale ostrý
zráz. Rovinkou bola len cestička, ktorá
viedla dozadu ku kláštoru a malému
kostolu, ktorý tam stál už v tom čase.
Ďalej bol už len opustený kameňolom.
Od januára 1964 tu teda začala písať svoju históriu naša škola, ktorá
je súčasťou IPR...
Niekoľko mesiacov predtým, ako
bola inštitúcia Výcvikové stredisko
– predchodca IPR – založená, bol
vymenovaný prvý riaditeľ, pán Milan
Koleň, ktorý sa dovtedy venoval výchove učňovského dorastu; pôsobil
ako odborný učiteľ v Trnavských au-

tomobilových závodoch. Ukázal sa
ako schopný tvorivý človek, preto mu
bolo ponúknuté práve miesto riaditeľa Výcvikového strediska.
Pán Koleň mal zásadu, že vedúci
pracovníci nemôžu len úradovať, ale
musia poznať prostredie, kde pracujú,
poznať problémy, žiakov... Často som
prichádzal do kontaktu s frekventantmi. Povinne sme mali pracovné úväzky
v rámci vyučovania. Ja som sa venoval predmetu Organizácia a riadenie
výroby a ekonomickým predmetom.
Pán riaditeľ Koleň absolvoval študijnú cestu do Západného Nemecka,
do podobného zariadenia, ako je
naše, v Heidelbergu. Toto zariadenie
dosiahlo veľmi vysokú úroveň vzdelanosti, až po získanie titulu inžinier.
Takýto vzor sme teda dostali do vienka
v začiatkoch terajšieho IPR. Bolo to povojnové obdobie a každý štát sa musel
postarať o zaradenie do života tisícok

Prvé profesie v školskom roku 1963/64:
strojný zámočník, mechanik, mechanik elektronických zariadení,
elektromechanik, ortoped. obuvník, knihár, krajčírka, kurz
účtovníkov JRD, ekonomická škola, kurz elektromechanik, kurz
mechanik elektronických zariadení.
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telesne postihnutých svojich občanov. Heidelberg sa stal vzorom pre
svetovú ekonomiku v oblasti výchovy
zdravotne postihnutých. U nás sme
sa zameriavali na odbory, v ktorých sa
absolventi mohli uplatniť v procese
rozsiahlej industrializácie Slovenska.
Od začiatku sme presadzovali
prepojenie školy s praxou. Žiaci mali
v osnovách dlhodobú prax vo fabrikách.
Na začiatku školského roka nastúpili na
4-5 mesiacov na prax. Miesto praxe sa
vyberalo podľa bydliska, aby tam neskôr
mal možnosť pracovať. Žiaka tam potom
poznali a podľa toho, ako sa zapísal, nebol problém s jeho umiestnením.

lekárstva a pracovnej rehabilitácie.
V tom čase sme tam boli štyria zamestnanci. Vo Výcvikovom stredisku som
potom pracoval ako zástupca riaditeľa
pre ekonomický úsek. Do dôchodku
som odišiel v roku 2005.

Na akej pozícii ste pracovali v tomto
zariadení?
Celý život som v Bratislave robil v
podstate ekonóma. Začal som na spomínanom Štátnom úrade sociálneho
zabezpečenia na Odbore Sociálneho

Podelíte sa s nami o zážitky, ktoré
Vám utkveli v pamäti?
Spomeniem zážitky s bývalými
frekventantmi (žiakmi). Vzhľadom na
to, že toto bolo jedno z mojich prvých
zamestnaní, veľmi ma zaujímalo, aké
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Bývali ste v tom čase v Bratislave,
alebo ste sa sem museli kvôli zamestnaniu presťahovať?
Po štúdiu som sa usadil v Bratislave. Býval som v strede mesta pod
Michalskou bránou. Potom som býval
na Štrkovci v prvej bytovke pri jazere.
V roku 1973 sa na Mokrohájskej ceste
postavila bytovka a odvtedy bývam tu.

Pre správny vývoj internátneho života bolo treba vyriešiť
problém koedukácie. Z týchto dôvodov pre mužov boli
určené tri poschodia, pre ženy štvrté poschodie. Pri
rozmiestnení frekventantov sa prihliadalo i na to, aby sa

výsledky dosiahli po získaní kvaliﬁkácie,
v tom čase po ukončení 7 - mesačného
kurzu. (Pozn. redakcie: trochu neskôr
sa Výcvikové stredisko zameralo aj na
viacročné učebné odbory i pre mladých
po skončení základnej školy. Otvorilo sa
osem trojročných učebných odborov.)
Raz k nám prišiel istý mladík, ktorý sa
pri hľadaní vhodnej práce stále vyhováral: „Toto nemôžem, tamto nemôžem,
nemám predsa nohu, som invalid...“
Istý čas som ho počúval, ale potom
mi nedalo: „Invalid – neinvalid, kto čo
chce, to dokáže. Nič sa nebojte, keď
sa budete snažiť, dosiahnete výsledky.
Isto budete na čas strávený v tomto
zariadení, pekne spomínať.“ Chlapec sa
naozaj veľmi snažil a dosahoval dobré
výsledky v škole i na praxi.
Keď sme napríklad zaraďovali frekventanta medzi sústružníkov, nebrali
sme ako handicap, že nemá nohu. Tam
tú nohu predsa nepotreboval. Musel

síce stáť, ale mohol mať špeciálne upravené sedadlo, o ktoré sa opieral. Mali
sme aj zváračov oblúkom i plameňom.
Akých žiakov tam zaradiť? Upustili sme
od toho, že zvárač musí mať obidve
ruky zdravé. Jednu ruku má predsa
činnú a druhú iba podpornú.
Práve medzi zváračmi sme mali
chlapca veľmi malého vzrastu. Po
skončení kurzu sme mu našli miesto
vo veľkom závode v Tlmačoch neďaleko Levíc, kde sa vyrábali veľké kotle.
Bránili sa ho prijať. Nevedeli, čo také
by mohol kvôli postihnutiu u nich
robiť. Po čase prišli referencie... Ani
netušili, ako im pomôže. Keď bolo treba skontrolovať kotol zvnútra, nikto
dospelý sa dnu nezmestil. Tento náš
žiak sa však vo vnútri bez problémov
pohyboval a vykonal napríklad opravné zvary. Stal sa veľmi vyhľadávaným
a neboli by ho pustili preč za nič na
svete.

rešpektovali aj celky spojené rovnakými záujmami a potrebami,
teda skupiny podľa povolaní: 1. poschodie – frekventanti
ekonomickej školy; 2. poschodie – starší frekventanti, kurzisti;
3. poschodie – mladší frekventanti; 4. poschodie – ženy všetkých
profesií.
12 - 13
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Venovali sa frekventanti Výcvikového
strediska športovým aktivitám?
Mnohí z nich boli v tom čase aj napriek postihnutiu úspešní športovci.
Veľmi sa tu rozvíjala práve športová
činnosť. Organizovali sa Celoštátne
športové hry telesne postihnutej
mládeže pre celé Československo.
Desiatky absolventov ma presvedčili
o tom, že postihnutý človek skutočne dokáže viac, ako si myslí. Súťažilo
sa v rôznych disciplínach, medzi
iným vo futbale, v atletike, v plávaní,
ale aj v oblasti kultúry, v tancoch – aj
medzi vozičkármi. Na trávnik vybehol
chlapec – a ja som sa veľmi čudoval,
ako môže s barlami tak rýchlo utekať.
V rýchlosti kládol barle ďaleko pred
seba a jeden jeho skok meral až štyri
metre. No kto by ho dobehol? Šuch
- šuch - šuch – a už bol na druhej strane ihriska. Ten okamih mám v pamäti
navždy.
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Ako by ste charakterizovali mládež
vašich začiatkov a dnešnú mládež?
Na mládež v tomto zariadení sa
prešlo len veľmi postupne, keď sa „minuli“ tí dospelí. Spočiatku to boli len
výnimky, dnes je to už samozrejmosť.
A čo sa týka všeobecného pohľadu,
tí starší vždy hovoria, že „my sme boli
dobrí...“ Aj dnešní mladí sa cítia dobrí.
Mne je už ťažko hodnotiť, čo je morálne. Predsa už mám vyše 80 rokov. Ak
však chce niekto nadávať na mladých,
nech nadáva na seba. Lebo kto tých
mladých doviedol k tomuto stavu?!
– aj spoločnosť dospelých (starších).
V tomto kolektíve ste prežili veľa rokov.
Na ktorých kolegov si radi zaspomínate?
Nebudem menovať nikoho. Ale
tešilo ma, že celý kolektív pracovníkov
– či to boli učitelia, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia, zdravotné sestry,
rehabilitační pracovníci, lekári – vrátane

Schopnosť podriadiť sa kázenskému poriadku
v dvoch prípadoch zlyhalo. Za sústavné
nerešpektovanie nápravných opatrení boli vylúčení
dvaja frekventanti.

externých, administratíva, kuchárky,
vodiči, upratovačky, kuriči, pracovníci
údržby... jednoducho všetci – tvorili jeden kolektív, v ktorom som pracoval.
Čo by ste zvýraznili v oblasti pomoci zdravotne postihnutým občanom
v činnosti nášho zariadenia?
• Sledovanie vývoja rozvoja výroby
a perspektívnej potreby pracovníkov v jednotlivých odvetviach.
• Využívanie zdravotníckych služieb:
o bežná starostlivosť zdravotných sestier;
o rehabilitácia všeobecne a cielene
so zameraním na postihnutie;
o usmernenie zboru lekárov v zdravotníckych zariadeniach – expertov
z hľadiska možnosti využitia zostatkov zdravotnej spôsobilosti, niekoľko lekárov na čiastočné úväzky
v zariadení a priamo na klinikách;
• zainteresovanosť zákonodarcov pri
tvorbe zákonov, noriem, vyhlášok...;

• rozvoj záujmovej činnosti v oblasti
rozvoja zručností (paličkovanie...)
a športu;
• účasť na paraolympiáde zdravotne
postihnutých;
• podpora záujmu o život v prírode,
opakovanie letných táborov, lyžiarske výcviky...
Časopis Sme OK si našiel svoje
miesto v radoch zamestnancov i študentov. Čo by ste na záver odkázali
našim čitateľom?
Aby tento časopis pozorne čítali,
aktívne ho prijímali a svoje myšlienky, nápady, návrhy využili na to, aby
redakcii Sme OK pomohli vydávať
stále lepší časopis a rozširovať okruh
oblastí, ktorých sa dotýka.
Za rozhovor úprimne ďakujú Jozef
Dančík a Mária Mieresová

Čas určený na oddych a samoštúdium frekventantov bolo treba
usmerniť s prihliadnutím na ich sklony a záujmy. Toto našlo
odraz v pevnom dennom režime žiakov i vychovávateľov.
14 - 15
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Každý život začína skoro rovnako
a má rovnaké etapy. Po prvom nádychu si pomaly všímame svet okolo
seba. Učíme sa tie najzákladnejšie veci,
ako sú prvé slová, krôčiky...
Ale všetci týmito fázami prechádzame
podľa seba. Najprv než sa dostaneme do
časti nášho života, kedy sa už rozhodujeme o každom kroku sami, tak je tu detstvo, dospievanie. Tieto časy trávime po
boku našich rodičov, ktorí nám s láskou
pomáhajú prejsť každú jednu udalosť,
čo nás stretne, a sú aj pri tých svetlejších
chvíľach, kedy sa tešia spolu s nami.
Ale ako už na začiatku som podotkla, tak počas týchto dvoch období sa
vyvíjame a nadobúdame znalosti z viacerých oblastí. Keď už začneme chodiť
do materskej školy, tak sa tam učíme
základné veci, ako si napríklad zaviazať
šnúrky na topánkach, nové básničky,
riekanky, ale jedným z najkrajších vecí,
ktoré sa v tých priestoroch naučíme, je
nadväzovať kamarátstva. Podobné to
je aj v školských laviciach, ale je to už
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pre nás vyšší level, kde sa učíme písať,
čítať a iné pre život dôležité veci. Je to
aj čas, kedy máme kamarátstva, prvé
lásky a kedy prežívame dobrodružstvá,
na ktoré nikdy nezabudneme. Niekedy
sa stane, že naši spolužiaci, ktorí sú našimi kamarátmi, nimi ostanú aj naďalej
a nerozdelí nás nič, ani diaľka.
Človek po ukončení školy sa veľakrát
chce osamostatniť a nájsť si svoju cestu,
ktorou sa sám poberie. Veľa ľudí si chce
po odchode z domu nájsť prácu, mať
vlastné bývanie a neskôr si aj založiť rodinu. Niektorí si pred založením rodiny
chcú spraviť aj kariéru a postupne ju budovať. Preto mnoho ľudí chodí na vysoké
školy a niektorí, aby sa naučili cudzí jazyk,
tak navštívia aj zahraničie. Keď už majú
všetko za sebou, tak si ani neuvedomia,
že majú okrúhle narodeniny. Čas, kedy
sú na svete polovicu storočia. To je už
len malinký krok k času, kedy sa človek
začína starať viac o svoju rodinu, ako
o seba samého... Takto by sa dal opísať
život jedného človeka, od začiatku až

Žiacky kolektív je aktívne zapojený do výchovného
procesu: dva pravidelné aktívy týždenne na
oddeleniach, celointernátne aktívy; pri príležitosti

po koniec, ale dnes mi však nejde o život človeka, ale ani o život
život tejto budovy,
ale o existenciu v nej. Samotná budova
má už svoje roky, ale duch je ešte stále
mladý, lebo tu žijú mladí ľudia a tí túto
budovu oživujú a robia ju mladšou. Tak
hoci má budova už 50 - ročný rodný list,
stále ostáva mladá vďaka nám - študentom, ktorí tu sme. Človek tu zažije veľa
chvíľ pri ktorých si povie svoje, ale sú tu
aj momenty, ktoré sú oveľa lepšie, ako
tie predošlé, len škoda, že si ich nevieme
prehrať ako CD, či DVD. Ako napríklad
učenie sa pod minimálnym svetlom na
skúšky, to len preto, aby sme nikoho
nezobudili. Som síce človek, ktorý zložil
dvakrát záverečné skúšky, ale tu sa všetko naučíte, aj to, čo nechcete, ako napríklad ako sa opravuje sprchový kút, dvere
na skrini a veľa podobných vecí. Takéto
zážitky zaraďujem medzi tie, na ktorých
sa začnem smiať zakaždým, ako si na ne
spomeniem. Preto som ich sem napísala,
lebo takto si aspoň uvedomíme, že táto
budova má naozaj už svoje roky, ale jed-

no je isté, že sluch má ešte vynikajúci. Tak
nabudúce, keď budete mať na niekoho
niečo, nezabudnite, že to môže ten druhý počuť, lebo steny sú tu ako papier. Ale
tieto papiere sú otvorené každý jeden
školský rok a nielen počas pracovných
dní, ale aj počas víkendov, lebo niekto
z nás sme z ďaleka, nielen od dedinky za
rohom. Tak to tu žije nonstop.
Náš prechodný domov je ešte mladý
a vždy bude, aj keď sem prídeme o XY
rokov a to len preto, že tu bývajú… a
snáď budú bývať… študenti a nie staré
kostry, ktoré vykopali pred päťdesiatimi rokmi. Tak len dopomáhajme tomu
zdravému, mladému duchu. A keď
bude mať niekto protesty voči tomu
ako sa správame, nech ide ďalej, alebo
nech neprotestuje, lebo mu to nepomôže. My len mávneme rukou, dáme
slúchatká do uší a ideme ďalej robiť
tento inštitút mladším... a možno bude
raz taký mladý, že mu ani „alkohol“
nikto neponúkne, ale skúsenosti bude
mať na rozdávanie.
Miroslava Jánošíková

rôznych sviatkov a osláv sa konali osobitné akcie s vlastným
programom, alebo za pomoci umelcov z mesta. V školskom období
1963/64 bolo takýchto akcií deväť.
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1964 (MCMLXIV) bol rok, ktorý podľa gregoriánskeho kalendára začal stredou...
Politika
•15. októbra bol odvolaný
ministerský predseda ZSSR
Nikita Sergejevič Chruščov.
Jeho nástupcom sa stal
Leonid Iljič Brežnev.
•16. októbra Čína prvýkrát
na skúšku odpálila jadrovú zbraň.
• Martin Luther King
za svoju dlhoročnú
aktivitu v oblasti šírenia
mieru vo svete získal
Nobelovu cenu mieru.
• V letných mesiacoch
v roku 1964 americká armáda
oﬁciálne vstúpila do vojny vo
Vietname v rámci Studenej vojny.
• Súd v juhoafrickej Pretórii odsúdil
vodcu Afrického národného kon-

gresu Nelsona Mandelu na
doživotie v júni 1964.
•17. januára sa narodila v
politike známa Michelle
Obamová, americká právnička a prvá dáma USA.
• 15. októbra sa narodil
Róbert Fico, nie málo nám
známy slovenský politik.
Kultúra
• Tisíce fanúšikov legendárnej anglickej skupiny
Beatles prichystalo pre
nich v New Yorku počas
prvého turné vo februári
1964 veľkolepé privítanie a ochromili
fungovanie letiska Johna F. Kennedyho na skoro päť hodín.

Organizované záujmové krúžky mali stmeliť
frekventantov na základe ich osobných sklonov – hudba,
spev, šach, umelecký prednes, šikovné ruky, šport.

• Premiéra ﬁlmu o Beatles Perný deň
bola 6. júla v Londýne.
• ﬁlm Mrázik – uzrel v tomto roku
svetlo sveta a priniesol v tom čase
šestnásťročnej herečke Natalii
šialenú popularitu.
• 7. októbra sa narodil aj na Slovensku
známy Sagvan Toﬁ, herec a spevák.
Priemysel
• Na trh bol uvedený
automobil Škoda
1000 MB a stal sa
medzinárodne uznávaným modelom.
• 14. 10. spoločnosť Philips začala experimentovať s farebnou televíziou.
• 21. mája sa narodil Ivan Bella, jeden
zo slovenských kozmonautov.
• V r. 1964 sa realizoval projekt Apollo.
• V roku 1964 uzrel svetlo sveta model
601, ktorý sa stal nielen symbolom

značky, ale aj celej NDR a východonemeckého socializmu. Išlo o známy
model auta ľudovo nazývaný„Vysávač “
- teda Trabant. Hoci nebol Trabant žiadnym luxusom, dostať sa k nemu nebolo
jednoduché. Záujemcovia o jeho kúpu
v NDR museli čakať v poradovníku niekoľko rokov. Trabant sa vyrábal do roku
1991. Celkovo vyrobili 3 132 240 kusov.

Obchod
• Kupovanie “coolového“ tovaru. ako
boli elektrospotrebiče, banány, mandarinky, originál riﬂe... si vyžadovalo
kus trpezlivosti. Samozrejme, iba
v prípade, že ste nepatrili k tým, ktorí
chodili do obchodov zo zadu. Cena
tovaru bola vo všetkých obchodoch
jednotná - vyrazená na obale.

Každý utorok sa púšťal celovečerný film, chodilo sa na divadelné
predstavenia, organizovali sa telovýchovné hry, stanový tábor...

Z KRONIKY IPR
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• Na autá existovali poradovníky, pričom sa vám celkom ľahko mohlo
stať, že kým ste sa dostali na rad,

vysnívaná škodovka sa vypredala. Na
štvorkolesové “tátoše“ sa postávalo
pred obchodmi aj niekoľko hodín
pred ich otvorením.
• A čo tak cena malej desiaty – chlieb,
mlieko a saláma? Terajšie ceny všetci
poznáme. Menia sa z obchodu na
obchod a zo dňa na deň. Kilo chleba
kúpime za cca 1€ (cca 30 korún),

mlieko tiež do 1€ a šunkovú salámu
za cca 4€. To mali teda v roku 1964
inakší blahobyt – chlieb za 2,60 Kčs,
mlieko za 1,80 Kčs a kilo šunkovej
salámy stálo 40,-Kčs. Nepripadá
Vám to ako rozprávka z Tisíc a jednej
noci? V prepočte na priemerný plat
v tom čase ani nie 50 €, je to už iná
rozprávka – chlieb by dnes vyšiel
1kg na 1,5 €, liter mlieka by stál 1,2 €
a saláma cca 20 €. Asi nebude na
škodu “spomienky” zrevidovať.
Móda
• V 60-tych rokoch 20. storočia vzniklo
mocné hnutie, v ktorom sa mládež
snažila vyjadriť svoj postoj k svetu.
K tomuto hnutiu sa pridala i móda.
Mladí sa snažili odlíšiť od starších a
využili pri tom prostriedok vystavovania telesných predností. Objavila
sa tzv. bardotka, odhaľujúca polo-

Záujmové krúžky vykazovali aj v školskom roku
1965/1966 zvýšenú aktivitu a to najmä dramatický,

vicu poprsia, po nej prišla podprsenka z mäkkých tkanín a nakoniec
sa stalo módou chodiť „hore bez“.
V roku 1964 americký návrhár Rudi
Gernreich predviedol dámske plavky
odhaľujúce hruď. Ale pretože zmysly
dráždi najviac to, čo je len poodkryté,
podprsenka sa vrátila do módy.
Internet
• Ako sa komunikovalo medzi počítačmi
v roku 1964? Ak si myslíte, že stačilo
pripojiť počítač k internetovej prípojke,
mýlite sa. Bez modemu, na ktorý bolo
potrebné pritisnúť slúchadlo telefónu,
by ste sa nezaobišli. Ešte aj číslo bolo
potrebné vytočiť ručne…

vedcov zo všetkých medicínskych
odborov z najlepších amerických
univerzitných pracovísk), ktorý počas
dvoch rokov analyzoval dostupné
údaje o vplyve fajčenia na zdravie.
Správa bola historicky prvým uceleným pohľadom, ktorý potvrdzoval
súvislosť medzi fajčením a chorobnosťou s predčasnou úmrtnosťou.
Závery boli veľavravné. Fakty o
vedecky preukázanej škodlivosti fajčenia sa stali senzáciou a ocitli sa na
stránkach denníkov, objavili sa v úvode rozhlasových a televíznych správ.
redakčne spracované z viacerých zdrojov
(www.referaty.sk, www.wikipedia.org,
www.cardiology.sk, zivot.azet.sk)

Cigarety
• 13. 1. prezentoval Hlavný lekár USA L.
L. Terry verejnosti Správu poradného
výboru (tvorí ho 160 vynikajúcich

spevácky, hudobný a fotografický, krúžok šikovných rúk, ako
aj rôzne športové krúžky.
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Za posledných desať
rokov nám to tu rastie ku krajšiemu. S p. Ing. Petrom Hološkom,
vedúcim Prevádzkovo-technického
úseku sme vydolovali z histórie pre
vás kopec, priam horu informácií
o tom, čo sa podarilo zmodernizovať
a vybudovať pre nás, aby sme sa tu
cítili stále lepšie. V mnohých oblastiach bolo potrebné vytvoriť čosi
nové, naplniť predpisy či normy dané.

Akékoľvek budovy po rokoch vyžadujú opravy, rekonštrukciu, zmeny
– teda peniaze, schopné mozgy a šikovné ruky. Podľa slov p. Hološku:
„Tento rozvoj bolo možné dosiahnuť len s podporou zriaďovateľa
MPSVR SR formou zvýšenia rozpočtu
kapitálových výdavkov a bežných
výdavkov v časti údržby. Za obdobie
rokov 2004 až 2014 bolo preinvestovaných cca 3 milióny 410 tisíc Eur zo
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zdrojov kapitálových výdavkov a cca
500 tis. Eur zo zdrojov údržby. Efektívne
preinvestovanie týchto zdrojov bolo
možné jedine pri dôslednej projektovej príprave každej investičnej akcie a
súhlasu ministra práce sociálnych vecí
a rodiny SR na začatie verejného obstarávania predmetnej zákazky.“
Investičné zdroje boli použité
k riešeniu nasledovných rozhodujúcich
programov, ktoré ovplyvnili rozvoj materiálno technickej základne inštitútu:
Aby sa vozíčkár nemusel učiť
chodiť po schodoch
1. Program bezbariérových komunikácií
h Pri hlavnom vstupe: bezbariérová
vstupná rampa, rekonštrukcia schodiskového výťahu, elektronické dvere;
rekonštrukcia hlavného a náhradného
výťahu vo vestibule a v objekte dielne.

Šieste celoštátne hry telesne chybnej mládeže
24. 6. – 30. 6. 1966
V športových súťažiach celoštátnych hier naši
frekventanti(žiaci) desať zlatých, pätnásť
strieborných a desať bronzových medailí.

h Prístupová rampa do strediska
kozmetiky.
h Bezbariérový chodník medzi internátom a školou a bočný výstup
na chodník do školy vrátane vstupu
do pavilónu rehabilitácie, rekonštrukcia chodníka vedľa cesty pre
bezpečný prechod do školy; rekonštrukcia parkovísk pred internátom
a školou pre umožnenie bezpečného výstupu z vozidiel pre klientov.
h Rekonštrukcia cesty, položením nového asfaltového koberca na Mokrohájskej ceste a ceste pred školou
k zariadeniu DSS Gaudeamus.
Aby múdrosť a zručnosť prekvitali
2. Program skvalitňovania
vyučovacieho procesu
h Vybavenie učební pre odbory technicko-administratívny pracovník,
technicko-ekonomický pracovník
a verejná správa. Učebne boli

vybavené počítačovými zostavami,
tlačiarňami, kopírkami, dataprojektormi a skenermi, rekonštrukcia
rozvodov a vybavenie skúšobnými
stolmi so zabudovanými meracími
prístrojmi a napojením na internetové siete pre teoretickú výučbu
odborov elektro; prepojenie školy
optickým káblom na uzol SAVBA.
h Výmena učebných nástrojov pre
študijný odbor kozmetik.
h Vybavenie audiovizuálnej učebne
teoretickej výučby na škole audiovizuálnou tabuľou, videoprojektormi
a keramickou tabuľou.
h Rekonštrukcia učebne pre kreatívnu
a ateliérovú tvorbu v objekte dielní.
h Modernizácia technologického odlievacieho zariadenia s príslušenstvom,
pec na vypaľovanie výrobkov, valcovacia stolica, taviaci pult a rekonštrukciu klimatizácie pre výučbu
odboru zlatník a klenotník.

Príprava na tieto hry bola aktuálna takmer celý rok. Pre
naše zariadenie bola táto veľkolepá udalosť novinkou.
Ostatné, prevažne detské ústavy sa už mnoho rokov stretávali
na tomto podujatí.
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h Vybavenie počítačovej učebne na
internáte pre potreby VMV.
h Doplnenie zariadenia a učebných
pomôcok do učebne - dielne knihár.
h Kompletné zariadenie učebných
pomôcok pre odbor mechanik počítačových sieti.
h Zriadenie počítačovej učebne v škole.
h Postupná obnova zariadení v strojárskej dielni.
Aby zdravie neochorelo,
alebo aby sme boli zdravší
3. Program skvalitňovanie zdravotnej
a rehabilitačnej činnosti
h Výstavba nových priestorov rehabilitačného pavilónu a telocvične.
h Zriadenie stomatologickej ambulancie – nákup nového kompletného
technického a liečebného zariadenia.
h Vybavenie liečebných pracovísk
novými modernými prístrojmi.
h Každoročné obnovovanie moderných prístrojov.

Z KRONIKY IPR

Aby sme menej fučali,
alebo ako šetriť energiami
4. Program znižovania energetickej
náročnosti prevádzky inštitútu
h Rekonštrukcia rozvodov UK a TUV
odpojením odberateľov DSS Gaudeamus, bytových domov z kotolne
IPR, odpojenie rozvodov objektu
školy z inžinierskych sieti DSS Gaudeamus v odbere elektriny a vody.
h Rekonštrukcia trafostanice; rekonštrukcia kotolne a vykurovania, strechy na kuchyni, internáte, dielňach I a II
etapa, škole, kotolni, administratíve.
h Sanácia balkónov, rekonštrukcia logií,
výmena okien a zateplenie objektov
internátu, dielne, školy, administratívy.
h Rekonštrukcia školy s nadstavbou
terasy, výmena okien, zateplenie
časti opláštenia, výmena rozvodov
v prívodnom kanáli UK, stavebné
úpravy sociálnych zariadení.
h Rekonštrukcia inžinierskych sietí medzi
objektami,úpravňavodydorozvodovUK,
rekonštrukcia regulačnej stanice plynu.

Veľké množstvo ľahko-atletických disciplín,
loptové hry, streľba, lukostreľba, plávanie, malé
javiskové formy, zborový spev, sólový spev, sólový
hudobný nástroj, džezová skupina, recitácie

Aby klienti mohli znova začať
5. Program rozšírenia a skvalitnenia
Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie
h Zakúpenie licencie WS Funkcionál
capacity evaluation (FCE) a získanie
odbornej spôsobilosti so zaškolením pracovníkov úseku CSPR pre jej
vykonávanie.
h Zriadenie pracoviska ergonómie v
rehabilitačnom pavilóne.
h Doplnenie výpočtovej techniky
a cvičebných pomôcok v rekonštruovaných priestoroch CSPR na jednotlivých testovacích pracoviskách.
h Zriadenie a vybavenie nového ergonomického a diagnostického pracoviska FCE v časti objektu dielní.
Aby nám netieklo do topánok
6. Program rozvoja všeobecných
služieb a bezpečnosti práce:
h Vybavenie interiérov pre skvalitnenie ubytovania a mimoškolskej
výchovy detí, prevádzku športovísk
a internátu.

h Obnova a výmena technologického
zariadenia v kuchyni a práčovni.
h Rekonštrukcia zariadenia na ochranu areálu inštitútu formou vybudovania kamerového systému a
vnútornej signalizácie ochrany jednotlivých objektov.
h Pravidelná obnova protipožiarnych
zariadení v objektoch.
h Nákup techniky a pracovných pomôcok pre upratovaciu službu, pre
bežnú údržbu, revíziu zariadení
a starostlivosť o zeleň.
h Dodávka a montáž prístrojov do
serverovne k zabezpečeniu využívania vysokorýchlostného internetu
a dodávka s montážou automatickej telefónnej ústredne.
h Obmena výpočtovej techniky
a zariadení za výkonnejšie typy pre
zabezpečenie výkonu administratívnych a riadiacich činností.
Redakčne spracované
z podkladov p. Ing. Petra Hološku

a iné oblasti súťaženia museli rešpektovať vekovú hranicu
starších a mladších dorastencov. Pri menej priaznivej vekovej
hranici našich frekventantov prichodilo niektorým súťažiť
i v piatich disciplínach.
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Dnešná Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím sa stala
samostatnou organizačnou súčasťou Inštitútu 1. septembra 2008. Vo svojej činnosti nadviazala na systém vzdelávania Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež, ktoré bolo v rámci strediska vytvorené od roku 1981.
Vedenie školy neustále sleduje požiadavky trhu
práce a podľa záujmu spoločnosti a aktuálnej legislatívy usmerňuje vzdelávanie žiakov a mení ponuku
odborov. Od roku 2009
sme otvorili tri nové odbory - štvorročný študijný
odbor mechanik počítačových sietí, nadstavbový odbor strojárstvo a pomaturitné kvaliﬁkačné štúdium verejná správa. Zmena legislatívy
nám umožnila opäť otvoriť prípravnú
triedu, v rámci ktorej poskytujeme
vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania žiakom, ktorí nemajú
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ukončenú základnú školu.
V súčasnosti poskytujeme
vzdelanie v 12 učebných
a študijných odboroch.
Vzdelávanie mladých
zdravotne
znevýhodnených ľudí si vyžaduje
zvýšené ﬁnančné požiadavky pre zabezpečenie
ideálnych podmienok, v
ktorých sa ich schopnosti môžu priaznivo rozvíjať.
Aktuálna modernizácia školy
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sme v priebehu posledných rokov zateplili internát,

Pochopili sme myšlienku hier, získala si
naše vrelé sympatie. Bojovnosť a húževnatosť
v príprave, zdravé sebavedomie vo finále,
vyrovnanie sa s pocitmi porazeného, alebo

dielne aj budovu teoretického vyučovania, v internáte modernizovali
dve spoločenské miestnosti a v tomto roku začíname s kompletnou rekonštrukciou vnútorných priestorov
internátu. Vybudovali sme tri nové
odborné učebne – pre odbory elektromechanik a mechanik počítačových sietí bolo vybudované moderné elektrotechnické laboratórium a
nakúpená nová výpočtová technika,
pre žiakov pomaturitného štúdia
v odbore verejná správa bola zariadená multimediálna učebňa a pre
žiakov odboru zlatník a umeleckoremeselné práce bol zriadený ateliér,
ktorý slúži aj kozmetičkám a knihárom na hodinách estetickej výchovy.
Všetky učebne a dielne postupne
dopĺňame projektormi, modernými
počítačmi, prístrojmi a začali sme aj
s modernizáciou strojárskej dielne.

Vytváranie podmienok
pre aktívny život
Pre žiakov organizujeme množstvo súťaží, voľnočasových aktivít
a zapájame sa do rôznych projektov,
takže majú naozaj šancu zažiť všetko
to, čo zažívajú mladí ľudia v ich veku.
V medzinárodných aktivitách sme
začínali s projektom Socrates, minulý
rok sme úspešne ukončili aktivity
v projekte Conecting Classrooms
a zároveň sme začali s plnením projektových úloh v medzinárodnom
projekte Comenius, vďaka čomu niektorí žiaci pri návšteve partnerských
krajín prvýkrát leteli lietadlom.
Pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných súťaží mladých knihárov, pričom v rokoch 2009 a 2013 sme
organizovali súťaž v IPR a dúfame že
to nebolo posledné kolo z dôvodu
klesajúceho záujmu o odbor polygraf

prijatie víťazstva bez prikrášľovania – to sú momenty, ktoré
tiež pomáhajú dotvoriť človeka. Obohatia ho o nejaké dobré
charakterové vrúbiky a my ich našim chceme dopriať.
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– knihár. Každý rok sa zapájame do
celoslovenskej súťaže Študentský
šperk, kde naši zlatníci získavajú
každoročne popredné umiestnenia.
Takisto 1. miesto v kategórii časopisov školských zariadení získal na celoslovenskej súťaži PRO SLAVIS 2013
aj náš časopis „Sme OK“. Významné
ocenenia priniesol aj z prestížnej novinárskej súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero za rok 2011, 2012
a 2013. To je len malá ukážka toho, že
žiaci našej školy dokážu byť v konkurencii bežných stredných odborných
škôl nielen rovnocennými partnermi,
ale mnohokrát aj víťazmi.

môžeme zabezpečiť našim žiakom
okrem vzdelania aj komplexnú rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť.
Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa
meria tým, ako sa dokáže postarať o
svojich najslabších členov. Pri integrácii mladých zdravotne znevýhodnených ľudí do spoločnosti sa snažíme
pomáhať aj my – v škole, v dielňach,
v internáte, na psychologickom,
zdravotnom úseku i rehabilitácii.
Už päťdesiat rokov.
Mgr. Jana Chromíková
riaditeľka školy

Už päťdesiat rokov
Sme súčasťou IPR, ktoré oslavuje
tento rok okrúhle jubileum, a dovolím si povedať, že je to jedinečné
zariadenie na Slovensku. Vďaka úzkej
spolupráci s jednotlivými úsekmi IPR

Z KRONIKY IPR

Posledné Celoštátne hry tlesne postihnutých
sa konali 1985 – Košice, 1987 – Brno,
1989 – Bratislava, 1991 – Plzeň. Potom
sa organizovali po rozdelení Československa

Keď som ako mladá učiteľka mala
nastúpiť do školy, bola som sa s malou
dušičkou pozrieť „čo ma čaká“. Predo
mnou s hukotom skackali dvaja mládežníci. Jeden s barlami tlačil ďalšieho
na vozíku. Ten na vozíku podrážal
toho druhého. Mali z toho srandu

a skončilo to aj pádom. Ale tá normálnosť v prejave tých dvoch ma presvedčila, že tu chcem učiť, že tu môžem učiť. A vydržala som tu 43 rokov.
A stále sú to ľudia, ktorí ma zaujímajú,
posilňujú a tešia ma ich úspechy..
Mgr. Eva Majerová

TAK SME UČITEĽOVALI...
Keď som sem prišla, bývalý
zástupca mi povedal, že dlho tu nevydržím. Učila som aj na iných ško-

lách, len tu je kolektív iný, lepší. Tak
jeden príklad. Voľakedy sa výplata
dostávala v hotovosti. Nastúpila som
s kolegyňami do autobusu. Zrazu
sa na nás začali tlačiť ľudia a potom
vystúpili. Vzápätí som zistila, že mi
zmizla peňaženka s peniazmi. Na
druhý deň som si našla v zborovni
obálku. Kolegyne a kolegovia sa mi
vyskladali na moju výplatu. Vybehli
mi slzičky dojatia.
Ing. Mária Podstupková
S diktafónom v ruke zozbieral Jozef Dančík

len Celoslovenské hry, aj keď zastúpenie mali aj športovci
zo zahraničia. Úplne posledné športové hry pre telesne
postihnutých sa organizovali v Novej Bani.
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6WUHGQiRGERUQiãNRODSUHåLDNRYV TP
0RNURKiMVNDFHVWD%UDWLVODYD
pri

,QãWLW~WHSUHSUDFRYQ~UHKDELOLWiFLXREþDQRYVR]GUDYRWQêP
SRVWLKQXWtP0RNURKiMVNDFHVWD%UDWLVODYD

Poskytujeme:
x NYDOLWQpY]GHODQLHY odboroch XþHEQêFKãWXGLMQêFK
QDGVWDYERYêFKD v SRPDWXULWQRPãW~GLX
x LQGLYLGXiOQ\SUtVWXSYRY]GHOiYDQt
x FHORGHQQpVWUDYRYDQLHDubytovanie v LQWHUQiWH
x NRPSOH[Q~OLHþHEQ~UHKDELOLWiFLX
x RGERUQ~FHORGHQQ~]GUDYRWQ~VWDURVWOLYRVĢ
0iPHWULHG\V PDOêPSRþWRPåLDNRYY jednej WULHGHMHPD[LPiOQH
åLDNRY

.WRP{åHu QiVãWXGRYDĢ?
äLDNDOHERREþDQ
x VYURGHQêPDOHER]tVNDQêPWHOHVQêPSRVWLKQXWtP
SDWUtVHPDMFK\EQpGUåDQLHWHODSRãNRGHQLHFKUEWLFHD
SRK\ERYpKR~VWURMHQVWYD 
x FKRUêD ]GUDYRWQHRVODEHQê
x VRãSHFLILFNêPLSRUXFKDPLXþHQLD
x s SRUXFKDPLUHþLVOXFKX]UDNX
Podmienkou prijatia GRXþHEQêFKDOHERãWXGLMQêFKRGERURYje
XNRQþHQêURþQtN=â ]tVNDQpQLåãLHVWUHGQpY]GHODQLH).
äLDFL NWRUt nemDM~ XNRQþHQ~ ]iNODGQ~ ãNROX QH]tVNDOL QLåãLH
VWUHGQpY]GHODQLH), P{åX E\ĢSULMDWtGR SUtSUDYQHMWULHG\, v UiPFL
ktorej DEVROYXM~ Y]GHOiYDQLH QD ]tVNDQLH QLåãLHKR VWUHGQpKR
vzdelania. 9]GHOiYDQLH WUYi  URN D MH XNRQþHQp NRPLVLRQiOQRX
VN~ãNRX] SRYLQQêFKSUHGPHWRY
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3-URþQpXþHEQpRGERU\
6475 H
technicko-DGPLQLVWUDWtYQ\ SUDFRYQtN
8545 H
]ODWQtNDNOHQRWQtN
2466 H 02 PHFKDQLNRSUDYiU- stroje a zariadenia
2683 H 11 elektromechanik - VLOQRSU~GRYiWHFKQLND
2683 H 15 elektromechanik - ~åLWNRYiWHFKQLND
3473 H 08 polygraf - NQLKiU
2433 H
REUiEDþNRYRY
$EVROYHQWL XþHEQêFK RGERURY  ]tVNDYDM~ SR ~VSHãQRP Y\NRQDQt
]iYHUHþQHM VN~ãN\ VWUHGQp RGERUQp Y]GHODQLH, dokladom je
Y\VYHGþHQLHR]iYHUHþQHMVN~ãNHDYêXþQêOLVW
4-URþQpãWXGLMQpRGERU\
6446 K
kozmetik
2682 K
PHFKDQLNSRþtWDþRYêFKVLHWt
2-URþQpGHQQp QDGVWDYERYpPDWXULWQpãW~GLXP
6476 L
technicko-HNRQRPLFNêSUDFRYQtN
8501 L
XPHOHFNRUHPHVHOQpSUiFH
2414 L 01 VWURMiUVWYR- YêUREDPRQWiåDRSUDY\SUtVWURMRY
strojov a ]DULDGHQt
2675 L 02 elektrotechnika - YêU DSUHYiG]NDVWURMRYD ]DULDGHQt
2675 L 03 elektrotechnika - HOHNWURQLFNp]DULDGHQLD
2414 L 02 VWURMiUVWYR± REUiEDQLHPDWHULiORY
ÒVSHãQêP DEVROYRYDQtP ãWXGLMQpKR RGERUX NWRUê VD XNRQþXMH
PDWXULWQRX VN~ãNRX ]tVND åLDN ~SOQp VWUHGQp RGERUQp
vzdelanieGRNODGRPMHY\VYHGþHQLHRPDWXULWQHMVN~ãNH.
2-URþQpSRPDWXULWQpNYDOLILNDþQpãW~GLXP
6308 N
YHUHMQiVSUiYD
Kontakt:
ULDGLWHĐNDãNRO\
soc. referent: 02/59209 107

jana.chromikova@iprba.sk
www.iprba.sk
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„Je krásne pre niekoho žiť“
Deň odovzdávania výučných listov(27. Júla 1966) bol pre Tonku
a Bruna, Alenu a Karola dvojnásobne krásny. Odteraz budú kráčať
spoločným životom. Nikoho z nás to neprekvapilo. Videli sme, ako ich
priateľstvo klíči, borí sa s nápormi vetra, dozrieva. Poznali sme jeho
slnečné návršia i studené snehy.
Boli sme svedkami rodiaceho sa vzájomného porozumenia. Očakávali
sme, že tieto vzťahy vyústia do manželského zväzku, ale predsa sme
boli udivení. Prišli k nám, aby sme im dali do života to, čo žiada ich
odbornosť. A oni okrem toho i dospeli, vyspeli fyzicky a duševne tak, že
si dokázali uvedomiť zodpovednosť z rozhodnutia založiť si rodinu.
Nám prichodí len obdivovať napnuté krídla pred pevným nárazom
vetra, iskrenie mladej zrelosti. Júlová noc, v ktorej sa presýpajú
hviezdy a zastavuje čas. Zaželajme im s Tolstým: „Je krásne pre
niekoho žiť“.

Školský rok 1966/67
Roky bežia. Obohacujú nás o cenné skúsenosti i varujú. Výchovné
problémy koreniace v súžití mladistvých s dospelými, dievčat a chlapcov
treba ustavične sledovať a riešiť. Spočítajme si manželské dvojice, ktoré
zblížilo Výcvikové stredisko – je ich šesť.
Nestačili by nám ani prsty na rukách, keby sme dnes chceli spočítať
dvojice pod strechou VS. Vzťahy, ktoré nám denne signalizujú silu

svojej existencie nie sú vždy také, aké by sme ich chceli vídať.
Toto bola téma rozšírenej pedagogickej rady, na ktorej bolo treba
zovšeobecniť určité pozorovania, stanoviť mieru prípustností.
Nie raz totiž vzťahy dvojice negatívne vplývali na ostatných, či sa
nepriaznivo odrazili v prospechu. Opatreniami, ktoré sme prijali, sme
chceli predísť nielen zbytočným rozčarovaniam v samotnej dvojici,
ale aj potýčkam s internátnym alebo školským poriadkom.

Školský rok 1968/69
Tento školský rok je rokom jubilujúcim. V januári dovŕši naše
stredisko svoju päťročnú existenciu. Za túto krátku dobu pracovníci
strediska dosiahli na poli profesionálnej rehabilitácie rad úspechov.
Tieto pekné výsledky zaväzujú všetkých pracovníkov k tomu, aby
i ďalšia príprava účastníkov bola cieľavedomá a dostala sa na vyšší
stupeň. Školský rok 1968/69 bol slávnostne zahájený 16. 9. 1968.
Oneskorený začiatok bol zapríčinený augustovými udalosťami,
ktoré – najmä v prvých mesiacoch nepriaznivo vplývali na
frekventantov a narušovali vyučovací proces. Činnosť pracovníkov
strediska sa v tomto období zamerala hlavne na vysvetlenie
augustových udalostí a odstránenie schodku zameškaného učiva.
Ku koncu januára bolo zameškané učivo prebrané.
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Koľko
Koľk
o stojí dobré zdravie?
…alebo

na slovíčko
slovíčko s naším lekárom
Jeden z úsekov, ktorý v IPR rozvíja svoju činnosť už päťdesiat rokov je aj úsek
Zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie. V redakcii sme vyspovedali
vedúceho lekára p. MUDr. Igora Hajdúka.

o Inštitúte povedal, a aj ma odporučil
vedeniu Inštitútu.

Bolo vaším snom práve povolanie
lekára?

Ktorým smerom ste vykročili s čerstvým diplomom?

Vyrastal som s dvomi mladšími sestrami na dedine v okrese
Rimavská Sobota. Keď som mal 10
rokov moja mamička vážne ochorela. Infekčné ochorenie jej spôsobilo
zápal mozgu a mozgových obalov,
následne ochrnula, prevážali ju len
na vozíku. Liečila sa v nemocnici, následne absolvovala niekoľkomesačný
pobyt v kúpeľoch. Nevideli sme ju
viac ako pol roka a veľmi nám chýbala. Domov sa vrátila po vlastných
a s kufrom v ruke. Vtedy som sa rozhodol, že budem lekárom a budem
pomáhať všetkým ľuďom, ktorí budú
potrebovať pomoc.

Po ukončení lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Hradci Králové som
temer 25 rokov pracoval ako vojenský
lekár. Do roku 2003 ako vedúci lekár na
Úrade vojenskej správy v Banskej Bystrici
a ako podpredseda Ústrednej vojenskej
lekárskej komisie v Bratislave. Tu som
sa venoval posudzovaniu zdravotného
stavu brancov a odvedencov, ktorí mali
nastúpiť na vojenskú základnú službu
a mali pracovať na rôznych pracovných
pozíciách. Mojou náplňou práce bolo
správne zhodnotiť zdravotný stav
brancov a odporučiť len také zaradenie
– pracovnú pozíciu, ktorú mohol vykonávať bez obmedzení, alebo som musel
zdravotné obmedzenia vyšpecifikovať.

V auguste 2003 som úspešne absolvoval výberové konanie v IPR a od
1.1.2004 som nastúpil na pozíciu vedúceho lekára Inštitútu. Po dôkladnom
spoznaní Inštitútu som zistil, že je
potrebné pre žiakov pripravujúcich sa
na budúce povolanie, ako aj klientov
v CSPR urobiť rozsiahle zmeny jednak
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, liečebnej rehabilitácii a tiež aj
v poradensko posudkovej činnosti.
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Prácu úseku liečebnej rehabilitácie a zdravotnej
starostlivosti sťažuje aj to, že sa na ňom nemôžu previesť
všetky vyšetrenia, najmä zubné, laboratórne a RTG.
A tak značný počet pacientov-frekventantov odchádza na

Kedy ste začali pracovať v Inštitúte?

A s mládežou ste to ťahali ďalej…
Ešte počas pôsobenia v ozbrojených
silách som úzko spolupracoval s vedúcim katedry dorastového lekárstva
pri Slovenskej zdravotníckej univerzite
v Bratislave s profesorom MUDr. Jaroslavom Kresánkom, CSc pri vzdelávaní
lekárov, hlavne pediatrov. Sám som
v roku 2000 úspešne vykonal atestáciu z dorastového lekárstva a stal som
sa aj spoluautorom odbornej knihy
„Posudzovanie zdravotného stavu
mladistvých a dorastové lekárstvo“.
Profesor Kresánek pracoval krátky čas
v Inštitúte a bol to práve on, ktorý mi

V akých podmienkach pracoval
zdravotný úsek?
Zdravotnú starostlivosť zabezpečovala vrchná sestra a dve ambulantné sestry na zmennú prevádzku. Lekár pracujúci pred mojim nástupom pracoval len
pár hodín týždenne. Dobre fungovala

vyšetrenia mimo strediska. Veľký počet hodín na tomto úseku odpracoval
zbor expertov, čo bolo spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou vedúceho
lekáru MUDr. Púčeka. V prvom polroku zabezpečilo sa a vykonalo RTG
snímkovanie zo štábu frekventantov a zamestnancov strediska.
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odborná lekárska starostlivosť
– ortopéd, neurológ a stomatológ. Všetky zápisy sa vykonávali
na písacích strojoch, administratívna práca bola náročná hlavne pri spracovávaní podkladov
v poradni pre výber povolania,
lekárskych správ na posudkové účely,
ako aj písanie návrhov na kúpeľnú liečbu.
V roku 2004 začala platiť nová legislatíva a tak bolo nevyhnutné zabezpečiť
elektronické spracovanie podkladov pre
zdravotné poisťovne. Liečebná rehabilitácia sa zúžila na cvičenie na žinenkách
a jednom rehabilitačnom stole
v dennej miestnosti v internáte.
K dispozícii bola jedna miestnosť, ktorá zároveň slúžila ako
denná miestnosť pre fyzioterapeutky s dvomi elektroliečebnými prístrojmi a jedna vírivá
vaňa v samostatnej miestnosti.
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Vrhli ste sa do
práce po vojensky,
útokom...
Prvým
úspechom bolo prijatie
MUDr. Richweisovej
Beaty ako rehabilitačného lekára, ktorá v tom čase pracovala
ako primárka rehabilitačného zariadenia
v Čilistove. Ľady sa prelomili po nástupe
Ing. Petra Hološku na pozíciu vedúceho
prevádzkovo - technického úseku. Spolu sme vypracovali koncepciu a projekt
na výstavbu rehabilitačného pavilónu,
ktorého výstavba začala v roku 2006 a pavilón bol uvedený do prevádzky v roku 2007.
Zároveň sa podarilo zriadiť
stomatologickú ambulanciu
v priestoroch internátu a v roku 2012 ju zariadiť novou stomatologickou súpravou.

V priebehu tohto školského roka navštívilo naše stredisko
znova niekoľko delegácií. Hodno spomenúť predovšetkým
spriatelenú školu z Poľska – jej vedúcich pracovníkov,
ktorí prišli v zastúpení celej školy a od ktorých sme

V čom spočíva ťažisko zdravotnej
starostlivosti v súčasnosti?
Vedúci lekár sleduje zdravotný
stav žiakov ubytovaných na internáte
a v spolupráci s posudkovým lekárom
aj u občanov so ZP v CSPR v čase diagnostikovania a pracovnej rehabilitácie
s osobitným zreteľom na ich zdravotné
postihnutie a v rozsahu potrebnom na
ich začlenenie na trh práce.
Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje vedúci lekár, ortopéd, neurológ,
stomatológ, rehabilitačný lekár, zdravotné sestry. Vykonávame ročné lekárske
prehliadky žiakov, zabezpečujeme akútnu lekársku
starostlivosť a liečbu, odbery,
EKG, spirometriu, pri liečebno-preventívnej starostlivosti
úzko spolupracujeme so
zdravotníckymi zariadeniami,
odbornými ambulanciami,
všeobecnými lekármi pre de-

ti, dorast a dospelých, laboratórnymi,
špeciálnymi protetickými zariadeniami,
rehabilitačnými, kúpeľnými zariadeniami a zdravotnými poisťovňami.
Vykonávame poradenskú činnosť
v rámci poradne pre voľbu povolania,
posudzujeme žiadosti, komplexne
vyhodnocujeme vyšetrenia a posudzujeme schopnosti a danosti pre ktorúkoľvek profesiu. Podľa zdravotného
stavu zaraďujeme žiakov na TV s obmedzeniami, liečebnú telesnú výchovu
a odporúčame plávanie. Vypracúvame
lekárske návrhy na kúpeľnú liečbu, a zabezpečujeme vypracovanie
odborných lekárskych posudkov lekármi špecialistami
žiakom pre posudkové účely
v sociálnej poisťovni a v úradoch práce. Vypracúvame
rehabilitačné programy a navrhujeme ergodiagnostické
vyšetrenia.

získali cenné poznatky pre ďalšiu výchovu našich účastníkov prípravy.
Stredisko navštívlili i pracovníci USS pre telesne postihnutú mládež
v Liberci a pracovníci niekoľkých okresov. V polovici decembra bolo
hodnotené u frekventantov prvého ročníka trojmesačné skúšobné obdobie.
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Poskytujete služby aj pre úsek CSPR...
Vedúci lekár zabezpečuje odbornými lekármi špecialistami nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia, potrebné
pre rozhodnutie o začatí fyzického
vyšetrenia a posudzovania funkčnej
kapacity občana so ZP v CSPR.
Ďalej poskytujeme dostupnú
zdravotnú starostlivosť, liečebnú rehabilitáciu a vstupné EKG vyšetrenia
občanov so ZP podrobujúcich sa diagnostikovaniu a posúdeniu funkčnej
kapacity v CSPR.
Stomatológ zabezpečuje bolestivé ošetrenie chrupu, plombovanie,
ako aj preventívne stomatologické
prehliadky. Lekári špecialisti zabezpečujú odborné vyšetrenia v poradni
pre výber povolania a tiež aj kontrolné ortopedické, neurologické a
rehabilitačné vyšetrenia.

Z KRONIKY IPR

S akými problémami sa na vás žiaci obracajú najčastejšie?

Okrem zdravotnej starostlivosti poskytujete aj liečebnú rehabilitáciu...

Dve tretiny žiakov je ubytovaných
na internáte a tak najčastejšie prichádzajú s akútnymi ochoreniami horných
a dolných ciest dýchacích, nádcha,
angína, zápal vonkajšieho a stredného
ucha. Časté sú zápaly spojoviek, poruchy zraku, veľmi časté sú bolesti hlavy,
vertigo – závrate, točenie hlavy, malátnosť, únava, zažívacie obtiaže – bolesti
brucha, hnačky, vracanie. Časté sú aj
zápaly močových ciest a v sezóne vírusové choroby. V záťažovom období,
hlavne pred skúškami sú časté aj epileptické záchvaty. Samozrejme je tu
najviac žiakov s telesným postihnutím
a tak dosť často dochádza k akútnym
zhoršeniam základnej choroby – bolesti
chrbtice, končatín. Časté sú aj úzkostné
a depresívne stavy, ktoré potrebujú skôr
psychoterapeutické vedenie.

Pre žiakov SOŠ je poskytovaná v
novom rehabilitačnom pavilóne o ploche viac ako 200 m2. Žiaci oslobodení
zo zdravotných dôvodov z predmetu
Telesná výchova absolvujú v uvedenom čase liečebnú rehabilitáciu vo
forme skupinovej LTV, event. individuálnej LTV v samostatnej telocvični.
• Podľa ordinácie odborných lekárov a hlavne rehabilitačnej lekárky
sú fyzioterapeutkami pre každého
jednotlivca spracované individuálne rehabilitačné plány, ktoré sú
pravidelne vyhodnocované.
• Okrem skupinovej, individuálnej LTV
a ergoterapie sú poskytované procedúry v rámci elektroliečby; magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamik,
VAS kombinovaná magnetoterapia
s indukčnými prúdmi, Rikta – prístroj

V tomto roku sme povolali v januári 1969 dvanásť
účastníkov, ktorí si v rámci prípravného obdobia do
konca júla 1969 doplňujú učivo ZDŠ. Zároveň im
upravujeme zdravotný a psychický stav tak, aby mohli

•

•

•

•

kvantovej mediciny, Biolampa, Solux,
inhalácie a Lasserová terapia.
V rámci hydroterapie využívame
vírivé vane, hydromasážny parný
box, hydrogalvan, škótske streky,
saunu a rehabilitačný bazén.
Pred ordinovanými manipulačnými
technikami, všetkými druhmi masáží podávame na prehriatie svalových skupín a kĺbov nosiče tepla a
rašelinové zábaly.
Vlastné cvičenia sú vykonávané na
špeciálnych rehabilitačných stoloch a
kreslách za využitia najnovších rehabilitačných techník a cvičení v rámci
systému TerapiMaster vyškolenými
fyzioterapeutkami.
Pre žiakov s postihnutím horných
a dolných končatín je k dispozícií
špeciálna posilňovňa s elektrickým
chodníkom, stepermi, stacionárnymi
bicyklami, elektrickým motomedom

byť od 1. 9. 1969 zaradení na normálnu prípravu na povolanie.
Nábor účastníkov prípravy na budúci školský rok sa začal
29.10.1968. Výber prebiehal do konca januára 1969 v týždenných
turnusoch a vykazuje takýto stav: 48 navrhnutých na prijatie,
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s možnosťou dávkovania záťaže na
jednotlivé končatiny.
• V celom objekte je namontovaný
stropný prepravný systém pre nechodiacich žiakov a klientov a vo vyšetrovni je v rámci tohto zariadenia
možnosť nácviku chôdze.
• Pre relaxáciu po vodoliečebných
procedúrach a cvičeniach je k dispozícii odpočiváreň s možnosťou
využitia masážnych kresiel a relaxačného harmonizačného lôžka.
• V inštitúte sa pre klientov CSPR po
predchádzajúcom vyšetrení rehabilitačným lekárom poskytuje kompletná liečebná rehabilitácia.
Zo slov spolužiakov viem, že
majú záujem o kúpeľnú liečbu.
V minulosti to bol Čilistov, máme
aj dnes podobné možnosti?
Po vypísaní návrhu na kúpeľnú
liečbu praktickým lekárom pre deti
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a dorast event. praktickým lekárom
pre dospelých, alebo odborným lekárom v súlade s indikačným zoznamom
pre kúpeľnú liečbu a po schválení
revíznym lekárom poisťovne, môže
žiak absolvovať kúpeľnú liečbu v kúpeľných zariadeniach. Pre žiakov do
18 rokov je to zariadenie Marína v Kováčovej. Do roku 2012 bolo možné na
návrh odborného lekára absolvovať
rehabilitačné doliečenie v liečebnom
zariadení Merkátor s.r.o. Čilistov Šamorín. Zrušením uvedeného zariadenie
takúto možnosť už nemáme.

bezplatne a to nad rámec zdravotnej
starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia. V rámci Slovenska je to
jediné a jedinečné zariadenie, kde sa
o zdravotný stav žiaka alebo klienta
CSPR stará multidisciplinárny tím zložený z odborníkov: internista, dorastový lekár, posudkový lekár, neurológ,
ortopéd, rehabilitačný lekár, stomatológ, psychológ, špeciálny pedagóg.
V prípade potreby je sprostredkovaná
aj ďalšia odborná starostlivosť na
jednotlivých klinikách v Univerzitnej
nemocnici v Bratislave.

Aké sú reálne možnosti rozvoja
zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie v budúcnosti?

Na záver tradične: Čo by ste chceli
odkázať našim čitateľom?

Zdravotná starostlivosť a liečebná rehabilitácia poskytovaná žiakom
SOŠ pre žiakov s TP a klientom CSPR
je poskytovaná na základe kontraktu
medzi MPSVaR a IPR občanov so ZP

17 nedoporučených na prijatie, 29 sa na výberové
konanie nedostavilo. Z predchádzajúceho obdobia sa
eviduje ešte 81 žiadostí. Po hodnotení výberu možno

Pri konzultáciách s odbornými
lekármi, ako aj fyzioterapeutkami dostávam informácie o nezáujme žiakov
SOŠ o kontrolné odborné vyšetrenia
a odporučenú rehabilitačnú liečbu.
Opakom je pravda u klientov so zdravotným postihnutím v CSPR.

Prečo je to tak? Klienti v CSPR hľadajú zariadenie, kde by sa im niekto
venoval komplexne, pod jednou strechou, kde by mohli absolvovať rehabilitačnú liečbu v takom rozsahu, ako to
vyžaduje ich zdravotný stav, a nie len
určitý počet rehabilitačných výkonov
hradených zdravotnou poisťovňou,
a za ostatné si musia platiť nemalé
ﬁnančné prostriedky.
Žiaci, starajú sa o vás najlepší špecialisti vo svojej profesii.
Jedno latinské príslovie hovorí
„Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie
bohatstvo...“ Určite uznáte, že má pravdu. Človek si cenu zdravia uvedomí asi
až pri vážnejšej chorobe, pritom dbať o
svoje zdravie by ste
mali počas celého
roka, celého života...
V mene redakcie
za rozhovor ďakuje
Jakub Mišík

konštatovať, že nábor do strediska sa v tomto roku zo strany ONV
zlepšil. Kapacita strediska na školský rok 1969/70 je už takmer
naplnená. Na výberové konanie predvoláme teraz len uchádzačov,
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CSPR je dôležitou súčasťou IPR a zároveň jeho najmladším úsekom. Svoju činnosť
začalo v januári 2003. Zameriava sa na občanov so zdravotným postihnutím
v produktívnom veku. Počas svojho vývinu prevzalo na seba aj zodpovednosť za
študentov SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím z hľadiska ich profesijnej orientácie
a psychologického poradenstva. Vznikom CSPR nadobudla činnosť IPR novú, kvalitatívne vyššiu úroveň.
Aby sme sa dozvedeli čosi viac, pootvorili sme dvere do priestorov, ktorým „kraľuje“
p. Mgr. Andrea Kozová.
Rada nám poskytla informácie o súčasnosti i histórii.
Už v minulosti boli v priestoroch IPR...
poskytované informačno-poradenské
služby pre evidovaných nezamestnaných v zmysle dohody medzi IPR
a Krajským úradom práce prostredníctvom Poradensko-informačného centra (PIC), ktoré vzniklo na základe projektu PHARE CONSENZUS 3 „Podpora

zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí“, v spolupráci s Ministerstvom
sociálneho zabezpečenia generácií
– Komorou práce v Hornom Rakúsku.
Toto centrum bolo jedným z troch (tiež
v Žiline a v Košiciach), ktoré zahájilo
svoju činnosť v novembri 2002 a poskytovalo odborné poradenstvo pre
nezamestnaných s úmyslom nájsť im
vhodné pracovné uplatnenie.

ktorí dovŕšili 18-ty rok. Keďže však do strediska sú prijatí
i uchádzači s ťažkým telesným postihnutím, vyžaduje sa
od všetkých pracovníkov zvýšená starostlivosť.

CSPR vzniklo v rámci švédskeho
projektu...
ako jeho piaty komponent s názvom
„Podpora prípravy systému sociálnej
a pracovnej rehabilitácie pracovníkov
s postihnutím po pracovných úrazoch
alebo chorobách z povolania“ v spolupráci MPSVaR a švédskej strany.
Úlohou projektu bolo vytvorenie
pilotného zariadenia pre pracovnú
a sociálnu rehabilitáciu, kde sa v priebehu príprav na realizáciu účastníci
priklonili k názvu „Centrum sociálnej
a pracovnej rehabilitácie (CSPR)“. Prvotná predstava bola, že CSPR bude
fungovať ako samostatný inštitút.

Nakoniec však doplnilo komplexnosť
poskytovaných služieb už jestvujúceho Inštitútu pracovnej rehabilitácie v
Bratislave. CSPR vo svojich počiatkoch
úzko spolupracovalo s už spomínaným PIC-kom.
Vzniku CSPR predchádzalo...
vypracovanie projektu (vrátane návrhu
priestorového, organizačného, personálneho a materiálneho vybavenia),
ktorého sa v prvopočiatku zhostil Gerhard Kreuzer (zakladateľ a prvý vedúci
úseku CSPR). Neskôr sa na prezentácii
činnosti CSPR, na rozšírení priestorov
a modernizácii technického vybavenia
výraznou mierou podieľal Mgr. Ivan
Číž, ktorý dal CSPR dnešnú podobu
a výnimočnosť. V roku 2004 vstúpil do
platnosti zákon o službách zamestnanosti, ktorým postupne zanikla aktivita
PIC. Činnosti, ktoré sa tam vykonávali
v prospech nezamestnaných invalidov

Na úseku teoretického vyučovania neskorý začiatok prác vytvoril
dostatočný čas pre dobrú prípravu k začiatku šk. roku, no súčasne
sa vysvkytli problémy s náhradou strateného času.
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prevzalo CSPR a služby, ako napr.
testovanie zostatkového pracovného
potenciálu metódou ISERNHAGEN ponúka aj v súčasnosti, pričom pracovníci
CSPR boli za týmto účelom odborne
vyškolení zahraničnými lektormi.
Ponuka služieb CSPR je rôznorodá,
ale...
vždy zameraná na občana so zdravotným postihnutím, ktorý chce a môže
pracovať. Pomáhame ľuďom orientovať
sa na trhu práce v zmysle posúdenia
zostatkového pracovného potenciálu
(fyzického aj psychologického), poskytujeme pomoc pri hľadaní pracovného miesta, ako aj poradenstvo počas
zamestnania. Našou úlohou je rozvoj
komunikačných a sociálnych zručností
klientov, prehĺbenie ich motivácie
začleniť sa na trh práce, doporučenie
vhodnej pracovnej činnosti a príp. vzdelávania alebo aj rekvaliﬁkácie. Tiež vieme
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poskytnúť poradenstvo z hľadiska legislatívnych úprav a možností získania
napr. kompenzácie pri ťažkom zdravotnom postihnutí. V CSPR máme dvoch
psychológov, pričom jeden sa orientuje
na pracovné poradenstvo (napr. zisťovanie osobnostných predpokladov na
výkon povolania, pomáha klientom
pri prezentácii pred zamestnávateľom
a tiež poskytuje psychologické poradenstvo zamerané na vzťahy, rodinu),
sociálnu akceptáciu,
pracuje s klientom na
jeho sebapoznávaní
a
sebahodnotení.
Druhý psychológ sa
zameriava na psychologické činnosti
v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a poskytuje psychologickú podporu
pre žiakov SOŠ.

Preto i priemerný prospech ku koncu 1. polroka bol
slabší ako po iné roky. Veľa času sa venovalo doplneniu
zameškaného učiva a ukľudňovaniu účastníkov
v politických otázkach. Vyučovanie bolo zabezpečené

S klientami sa v priestoroch CSPR
pracuje ...
individuálnou alebo skupinovou formou. Prácu v skupine často využívame
aj pri spolupráci s úradmi práce po celom Slovensku (napr. Malacky, Pezinok,
Rožňava, Považská Bystrica, Žilina, Nitra,
Partizánske). Priamo na úrade poskytujeme uchádzačom o zamestnanie komplexné informácie o aktuálnom trhu práce a o možnostiach
zladenia pracovného
uplatnenia s akceptáciou zdravotného
stavu. Súčasťou tímu
je fyzioterapeut a posudkový lekár, na
sociálne poradenstvo
sa orientuje sociálno-rehabilitačný
pracovník. Pracovnú
rehabilitáciu zastrešu-

je pracovný terapeut (v dielni CSPR aj na
pozemku v areáli IPR). Je tu priestor na
hodnotenie ich pracovných zručností,
návykov a predpokladov na výkon
práce. Klienti CSPR si trénujú schopnosť
adaptácie a kooperácie v pracovnom
kolektíve, pracujú na svojej motivácii
a učia sa poznávať a deﬁnovať vlastné
limity pracovnej záťaže.
To, že táto práca je zmysluplná, osožná a potrebná deklaruje aj zvyšujúci sa
záujem o poskytované služby, čo sa prejavuje v každoročnom náraste klientov.
Redakčne spracované z podkladov,
ktoré redakcii Sme OK poskytli
p.Mgr. Andrea Kozová a p. Mgr. Ivan Číž.

dvanástimi intetnými a devätnástimi externými učiteľmi. I v tomto
roku si dopĺňali frekventanti v dvoch triedach základné vzdelanie.
V prvom polroku účastníci navštevovali i vyučovanie českého
a maďarského jazyka (spomenutých národností),
44 - 45
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esníva

jte svoje sny, ale prežite ich

S novým
číslom je
tu aj nová
rubrika:
Drali
lavice
pred nami.
Hľadali
sme v redakcii pre okno do života
bývalých žiakov vhodný názov a vyhral
tento návrh. Skúsime Vám v rubrike
sprostredkovať informácie o tom, ako
dnes žijú tí, ktorí tu boli pred nami
– teda tí, ktorí drali naše lavice; tí, ktorí
nám ich možno aj zodrali...

N

Všetci zídení v klubovni sme netrpezlivo čakali na ukážky výkonov
našich spolužiakov v rámci akcie
„Predveď, čo dokážeš“. Jedno číslo striedalo druhé a vtedy sa„na scéne objavil“
chalan. Mladšie ročníky zbystrili zrak:

Z KRONIKY IPR

„A to je kto? Tohto som tu jakživ nevidel!“ Staršie ročníky sa len usmievali
– veď niektorí ho osobne poznali, iní sa
s ním občas stretli. Predviedol prezentáciu z oblasti, ktorej sa venuje a my
sme nezaváhali a potom sme si ho
posadili k redakčnému mikrofónu.
Ako sa voláš a odkiaľ pochádzaš?
Volám sa David Němec a pochádzam
z Moravy zo Zlína. V roku 1993 som sa
musel z rodinných dôvodov presťahovať
na Slovensko. Súviselo to s rozdelením
Československa. Mama – Češka, otčim
– Slovák a súrodenec – „na ceste“. Tak
sme sa teda presťahovali za otčimom.
Momentálne bývam v Čadci a prechodne na internáte v Mlynskej doline.

Aký odbor si u nás študoval?
Začal som ako knihár. Mal som
trochu problémy na praxi. Potom som
prestúpil na učebný odbor TAP, aby som
mohol maturovať. Bral som túto školu
ako prestupnú stanicu k tomu, čo robím
dnes. Maturoval som v roku 2008.

Čo by si chcel v živote ešte dosiahnuť?
Úspešne skončiť školu a v budúcnosti sa zašiť niekde do múzea,
prípadne urobiť si doktorát, alebo
pracovať v Slovenskej akadémii vied,
ktorá sa zaoberá výskumom.
Ktorú oblasť dejín rád skúmaš?

Úspešne?
Samozrejme. Na samé jednotky.

Ako si sa dostal na túto školu?

Skončil si teda s ekonomicko administratívnym zameraním.
Ako si sa vlastne dostal k histórii?

Táto SOŠ mi bola ponúknutá
z psychologickej poradne ako najlepšie možné riešenie pre mňa.

Keď som mal 5 rokov, chytil
som do ruky knihu o dinosauroch
– a už sa to so mnou viezlo celý život.

avšak v druhom polroku chodili jednotne na hodiny
jazyka slovenského. V prvom a druhom ročníku sa
vyučovalo podľa nových učebných osnov, v treťom
ročníku podľa starých platných osnov.

Momentálne študujem históriu na
Univerzite Komenského v Bratislave
v piatom ročníku. Po troch rokoch
štúdia som získal titul bakalár. Teraz
by som mal skončiť ako magister.

Momentálne sa venujem Druhej
svetovej vojne a medzivojnovému
obdobiu, teda rokom 1918 až 1939.
Chýba mi však znalosť nemčiny, ktorá
je veľmi dôležitá práve pre toto obdobie. Preto sa venujem výskumu len
z pohľadu Slovenského štátu a Československej republiky.

V učiteľskom zbore nastali zmeny odchodom učiteľa, ktorého
nahradil učiteľ Kirchmayer. Na úseku teoretického vyučovania
bolo vytvorených osem metodických komisií, ktoré sa schádzajú
štvrťročne a ich členmi sú učitelia a majstri odborného výcviku.
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Venujem sa najmä rasizmu a téme
Rómov. V rámci získania titulu bakalár
som sa v záverečnej práci zameral na
tému segregácie černochov v USA.
A čo jazyk? Ako si zvládol pri
písaní tejto práce čerpanie zo
zahraničných materiálov?
Vystačil som si s angličtinou, ktorú celkom dobre ovládam.
Nechcel by si v budúcnosti učiť dejepis?
Ale áno, možno, práve preto si robím aj pedagogiku. Štátnice budem
mať toto leto.
Nechceš sa vrátiť niekedy
v budúcnosti do Čiech?
Určite áno, ale momentálne zvažujem, či si urobiť doktorandské štúdium
v Brne v Čechách, alebo na Slovensku.

Ako si sa cítil medzi nami?
Výborne. Som rád, že som sa ešte
mohol vrátiť na svoju strednú školu.
Aké máš zážitky z obdobia
„študenta SOŠ“?
Moje zážitky sa viažu intenzívne
na lásku, ktorú som stretol na škole,
na spoločné chvíle na Železnej studničke. Dnes už každý z nás žije svoj
život niekde inde, ja tu a ona v Belgicku. Ale spomienky ostali...
Čo by si na záver odkázal čitateľom
Sme OK?
Nesnívajte svoje sny, ale prežite ich.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme ti
veľaúspechov v ďalšom živote.
Sára Kulichová, Katka Šimunová
a Katka Chromčíková

Odborné exkutzie sa uskutočnili v druhom polroku.
Učitelia boli zapojení do mimotriednej činnosti,
organizovali rozhlasové relácie, filmové predstavenia
Z KRONIKY IPR a budovali zbierky.
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Je to zložité obdobie. Čo ťa na ňom
mimoriadne zaujalo?

1. V ktorom roku sa otvorilo Výcvikové
stredisko(dnes IPR)? (
)
a: 1965 b: 1963 c: 1964
2. Kto bol prvým riaditeľom Výcvikového strediska?
a: p. Lacko b: p. Koleň c: p. Škopek
)
(
3. Kedy sa zapojilo Výcvikové stredisko
do Celoštátnych športových hier pre
telesne postihnutú mládež?
a: 1966 b: 1975 c: 1999 (
)
4. Kedy bola odovzdaná telocvičňa do
prevádzky?
)
a: 2006 b: 2010 c: 2007 (
5. Ktoré zariadenie bolo postavené
skôr ako Výcvikové stredisko?
a: Rosa b: Mokrohájska 3
c: Mc Donald (
)
6. Ako sa volal prvý ekonóm Výcvikového strediska?
a: p. Šúkola b: p. Godársky
)
c: p. Kreuzer (

7. Ako dlho trval prvý kurz na získanie
kvaliﬁkácie?
a: 3 roky b: 1 rok c: 7 mesiacov
)
(
8. Koľko riaditeľov mala naša škola od
svojho otvorenia do dnes?
a: 2 b: 4 c: 5 ( )
9. V histórii našej školy bolo niekoľko
učebných odborov. Bol medzi nimi
aj odbor „Mechanik administratívnej
techniky?“
a: áno b: išlo len o kurz c: nie
)
(
10. Mohol sa na našej škole učiť niekto,
kto práve dovŕšil 96 rokov?
a: nie, zariadenie bolo pre frekventantov
do 45 rokov. Ak by začali študovať v roku 1964, mali už vtedy 46 rokov
b:áno, vek nebol obmedzený
c: nie, učili sa tí, ktorí ešte nemali 18
(
)
Alexander Alsódi

Na úseku odborného výcviku prebiehala príprava v týchto
povolaniach: strojný zámočník, mechanik organizačných
a výpočtových strojov, elektromechanik, mechanik elektronických
zariadení, knihár, krajčírka, zvárač (10-mesačný kurz), stolár.
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Pre Vás, ktorí tu študujete, som na pár rokov „druhým domovom“. Ale
viete, ako som sa stala veľkou? Nie som síce to pravé európske veľkomesto, ale pre tých, ktorí ma majú radi, som aj napriek tomu veľká – ich Bratislava.
Bola som tu skôr, ako vaša škola, ktorá oslavuje 50 rokov. Aká som bola predtým
a aká po tom? Čo sa udialo v uliciach práve v roku 1964? O tom neskôr... No a
o mojom narodení kronikári popísali už množstvo A4, či iných formátov papiera. Takto to teda všetko začalo...
Bratislava sa začala ako mesto
formovať pri brode cez Dunaj pod
hradným kopcom. Prvá Podhradská osada sa rozšírila v 13. storočí.
Staré mesto bolo malé a chránené mestskými hradbami. A vôkol
len
vodná
priekopa.
Vnútorné mesto sa začalo tvoriť okolo
dnešného
Hlavného
námestia.
Prvé pripojenie dedinky Széplak,
Schöndorf (súčasná spodná časť Obchodnej ulice a časť Kollárovho námestia) k mestu, o ktorom sa zachovala písomná zmienka, bolo v roku 1288.
Okrem toho existovali aj predmestské
osady, ktoré sa nachádzali neďaleko

mestských brán: osada sv. Michala
(Župné nám., Staromestská ul., Suché
Mýto), osada sv. Vavrinca (dolná časť

V povolaní ortopedický obuvník prebieha príprava na
základe zrušenia profesie len v druhom a treťom ročníku.
Jeden deň v týždni sa zúčastňujú odborného výcviku žiaci
Z KRONIKY IPR druhého ročníka priemyselnej školy strojníckej.

nám. SNP, časť Špitálskej ul. a Dunajskej ul.), osada sv. Andreja (juhovýchodne od centra, nadväzovalo na ňu
predmestie pred Rybárskou bránou).

V druhej polovici 19. storočia sa začali budovať priemyselné podniky a fabriky. Bratislava

– Pozson – Presburg - sa ďalej rozrastá.
Prvé pripojenie prímestskej obce sa
uskutočnilo 1.1.1944 - Karlova Ves,
ďalšie pripojenie1.4.1946 - Devín,
Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz,
Rača a Vajnory a posledné sa uskutočnilo 1.1.1972 - Čunovo, Devínska
Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice (spolu s Komárovom), Rusovce, Vrakuňa a Záhorská Bystrica.
Bratislava rastie aj v súčasnosti. Do
okruhu niekoľko desiatok kilometrov
sa rodia nové časti dedín, kde Bratislavčania nachádzajú svoje domovy
a vracajú sa do mesta za prácou, či do
škôl, alebo len tak... ale poviem Vám,
tú dopravu v „špičke“ im nezávidí asi
nik. Dediny niekoľkonásobne zvýšili
počet obyvateľov a autá sa dnes sťahujú do každého dvora - a nie jedno.
A teraz rok, ktorý pre našu školu nie

Odborný výcvik prebieha podľa nových osnov s presne vypracovanými
tematickými plánmi vhodne doplnenýmui zákazkovými prácami.
Kontrola a hospitačná činnosť bola prevádzaná s . riaditeľom
a hlavným majstrom...
50 - 51

Z HISTÓRIE IPR

je bezvýznamný – rok 1964 – čo ten
priniesol pre mňa – pre Bratislavu?
a/ pred päťdesiatimi rokmi sa
prestalo počítať s bratislavským podhradím a to bol začiatok zmeny, kde je
dnes most na druhú stranu Dunaja;
b/ v Chemických závodoch Juraja
Dimitrova v tom čase pracoval Jozef
Golonka, nám známy hokejista – žiletka;
c/ v roku 1964 získal Ivan Hupka v
ČST, (v Televíznom štúdiu Bratislava)
miesto spolutvorcu relácie pre mládež
„Mladými očami“;
d/ v roku 1964 bola vypracovaná
štúdia rozvoja MHD, ktorá odporúčala
postupne do roku 1970 trolejbusovú dopravu v Bratislave zlikvidovať
s výnimkou kopcovitých oblastí
Koliby, Kramárov a Červeného kríža.
V rovinatých častiach dostala prednosť autobusová a neskôr električková

doprava. V tomto duchu už koncom
roka 1964 bola zrušená trolejbusová
trať č. 16 do Prievozu, pričom bola nahradená autobusmi. Táto trolejbusová
trať nebola v prevádzke ani 10 rokov,
e/ v tomto roku prebiehala rekonštrukcia hradu podľa projektov A. Piﬄa
a D. Martinčeka;
f/ rekonštrukcia Mestskej radnice
tiež spadá do roku 1964 – prebehla
generálna oprava budovy s priestormi
Mestského múzea,
g/ od roku 1964 je Bratislava sídlom
folklórneho súboru Gymnik,
h/ pred nákupným strediskom
Slimák bola v roku 1964 postavená
veľká fontána;
ch/ vrcholila stavba nemocnice na
Kramároch;
i/ za štyri jednotne natreté centrálne vežiaky sídliska pri Račianskom
mýte získal v roku 1964 architekt

Začiatok školského roku sa na úseku mimopracovnej
výchovy niesol v znamení veľkých zmien. Nastúpili
noví pracovníci. Ešte stále však pripadá na jedného
Z KRONIKY IPR vychovávateľa 35 frekventantov. Počet ubytovaných

Štefan Svetko cenu Dušana
Jurkoviča,
j/ 1. 9. 1964 došlo k reorganizácii pedagogických škôl
v Československu, z pedagogických inštitútov sa stali
fakulty (Pedagogická fakulta
UK v Bratislave a Pedagogická fakulta UPJŠ v Košiciach ).,
k/ v tomto roku bola vyhlásená architektonická súťaž pre
budovu rozhlasu, ktorá už mala
problém slúžiť na to, čo má.
Budova Československého rozhlasu v Bratislave bola dvadsať
rokov stará a už nevhodná.
Spracované a upravené
z viacerých zdrojov,
doplnené
informáciami pamätníkov.

účastníkov na internáte bol v prvom polroku 234. Mimo strediska
bolo ubytovaných 18 účastníkov. Výchovní pracovníci si ťažkú cestu
k dôvere frekventantov získavali rôznymi podujatiami.
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Mgr. Viera Mrocková

Poriadali pre nich aktívy, viedli rôzne krúžky,
usporiadali hudobno-spevácky večierok súboru
Levoslava Bellu, turistické vychádzky do okolia,

2010 -

…
2000 - 2007

1993 - 1997

Rodostrom

Stretni človeka

Sme zvyknutí na preľudnenosť? Možno práve to nás zvádza,
že vnímame ľudí ako čosi bežné;
čosi, čo pri istej dávke egoizmu a sarkazmu možno označiť
dokonca za zdroj problémov.
Možno sa neraz túžime aspoň
chvíľu izolovať. Možno nám ľudia
začínajú prekážať. Hľadáme osamelé miesta, vypíname telefón,
odmietame pozvania…
Je to pochopiteľné, no nie človeku prirodzené. Samota vyhovuje vtedy, keď ju má človek pod
kontrolou, keď ju drží v rukách,
keď sám rozhoduje, kedy vypnúť
telefón. No ľahko môžeme pocítiť,
že samota nie je naším požehnaním. Sú ľudia, ktorí toto poznajú.
Myslím hlavne tých, ktorí márne

zapínajú telefón, pretože ten nezazvoní; tých osamelých; dôchodcov; chorých …
Tí iste dobre poznajú zmysel
básnikových slov:„Každý deň stretnúť človeka.“ Počúvajme verše,
aby sme človeka vnímali ako dar.
Vážme si ľudí, ktorí tu boli pred
nami a je na nás, aby sme zbavili
samoty tých, ktorí to potrebujú.
Myslime na to, že raz aj my možno budeme v situácii, keď: „Každý
deň stretnúť človeka, to stačí…
Deň, v ktorom nestretneš ho, stratený je“ (Ján Kostra: „Každý deň“).
Práve dnes chceme v redakcii
Sme OK všetkým poďakovať za
dni, či roky, ktoré venovali tejto
inštitúcii... Vám, ktorí ste ešte
stále tu... ale aj Vám, ktorí ste už
odišli! Vy všetci ste tvorcami päťdesiatročnej histórie IPR.

Ilustrácia:
Martin Alsódi

turnaj v stolnom tenise, navštevovali spolu výstavy, divadlá
a filmové predstavenia. V zimných msiacoch prebiehala dlhodobá
súťaž kvízových večerov, do ktorej boli zapojené všetky profesie.
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Každý z nás to má rád! Puk, ktorý sa trepe
v sieti súpera. Lopta, ktorá pretne bránkovú čiaru. Tenisový úder, po ktorom zaznie
potlesk vypredanej haly… Práve tieto
okamihy tu máme vďaka tým, ktorí svojmu
,,remeslu´´ obetovali celý život. Tvrdá práca
nielen pár týždňov pred vrcholom sezóny,
ale už od malička. No najskôr sa musia
tieto hviezdy narodiť. A keďže je toto
číslo v znamení roku 1964, teda dobe pred
päťdesiatimi rokmi, predstavíme si zopár jubilantov, ktorých sme vďaka ich úsiliu mohli
spoznať, či už my, alebo naši rodičia.
16. január – Miroslav Marcinko (hokej)
Je bývalým slovenským obrancom. Momentálne pôsobí ako tréner
juniorov v klube HC Košice.

11. november - Peter Veselovský

19. máj – Miroslav Mečíř
Je bývalý profesionálny slovenský
tenista, olympijsky víťaz zo Soulu 1988.
Počas svojej kariéry vyhral 11 titulov na
okruhu ATP. Jeho najvyššie umiestnenie
v rebríčku bolo 4. miesto. Dnes pôsobí
ako nehrajúci kapitán Daviscupového
tímu, ktoré sa v roku 2005 prebojovalo
až do ﬁnále. Jeho syn Miroslav sa takisto
venuje tenisu.

31. január – Oto Haščák(hokej)
Vo farbách Česko - Slovenska sa
zúčastnil olympiády1988 , z ktorej sa
vrátil s bronzovou medailou na krku.

Psychologické oddelenie v školskom roku 1968/69
koncentrovalo svoju pozornosť hlavne na otázky výberu
a rozmiestňovania uchádzačov. Pracovníci venovali
Z KRONIKY IPR veľkú pozornosť jednotlivcom, u ktorých bola predĺžená

p
Je slovenský futbalový tréner a bývalý futbalista. Od 1. júla 2008 do 31. januára 2012 trénoval národný futbalový
tím Slovenska. Predtým trénoval klub
Artmedia Petržalka (zisk dvoch titulov).
Medzi jeho najväčšie trénerské
úspechy však patrí:
— Postup s Artmediou Petržalka do
hlavnej fázy Ligy Majstrov(2005).
— Postup s reprezentáciou Slovenska na Majstrovstvá sveta 2010 vo
futbale v Juhoafrickej republike.
— Postup na úkor Talianska do osemﬁnále po senzačnej výhre 3:2.

V česko-slovenskom drese odohral 25 zápasov, v ktorých strelil 3 góly
a v slovenskom drese odohral 16 zápasov, strelil 4 góly. Získal bronzovú medailu na ZOH 1992 a bronzovú medailu
na Majstrovstvách sveta v roku 1992.
1. december - Oto Sýkora
Je bývalým Slovenským hokejovým útočníkom. V súčasnosti je
generálnym manažérom slovenskej
hokejovej reprezentácie. Má aj nemecké občianstvo.
Všetko najlepšie k narodeninám
v podobe tejto spomienky posiela
všetkým jubilantom v mene
redakcie Sme OK
športu chtivý
redaktor

skúšobná doba na jeden rok, a tak boli zaradení do prípravného
obdobia z titulu objektívnejšieho posúdenia a konečného zaradenia
na profesiu. V komplexe možno hodnotiť činnosť psychologického
oddelenia a celého jeho kolektívu ako kladný prínos starostlivosti
o občanov s zmenenou pracovnou schopnosťou.

Sme OK

Z HISTÓRIE IPR

ca voda – rýchlo mizne… Rozhodnuté!
Dnes ostávam doma… sadnem k netu
„a googlim“… aspoň splním sen dejepisárke a vypracujem projekt: „Kde sa vzali,
tu sa vzali, celý svet ovplyvnili… alebo čo
viem o histórii peňazí.

S

P r v é
zmienky o peniazoch pochádzajú z antiky. Už
Platón deﬁnoval peniaze ako niečo, čo uľahčuje výmenu tovaru medzi
ľuďmi. Človek pracuje, vyrába a tovary
potrebuje vymieňať. Ľudia však za tovar
nie vždy platili peniazmi. Pred vznikom
peňazí existovala naturálna výmena.
Išlo o výmenu jedného tovaru za iný
tovar, napríklad motyky za rýľ. Išlo o
prvú formu peňazí, kde funkciu peňazí
plnili jeden, dva či tri tovary, za ktoré sa
vymieňali všetky ostatné. Najčastejšie

sn

V spojitosti s ostatnými úsekmi boli na úseku
ekonomicko-prevádzkovom plnené úlohy, týkajúce sa
hlavne materiálneho zabezpečenia odborného výcviku
a teoretického vyučovania. Strojné zariadenie sa

eh
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Konečne sú tu polročné prázdniny
– síce len jeden deň, ale pocit, je to aj
tak dobrý... ráno nevstanem a v nedeľu
sa neučím! Čo však urobím s voľnom?
Asi zavolám kamošom, aby sme vyrazili
do ulíc. To teda nie je zlý nápad. Je zima
– a slová „do ulíc“ si pokojne zameňte za
„do vnútra, kde sa kúri“. To už je ale iná vec.
V uliciach to nemusí stáť nič. Vo vnútri to
chce pár drobných. A to už je problém.
Vreckové po vysvedčení na minime...
Vyložím si nohy a čumím do „bedne“.
Nebaví ma už rozmýšľať len o peniazoch.
V škole dejepis – že ako sa vyvíjali prachy… doma – „za mojich mladých čias
stála desiata pár korún. A dnes? Tato daj
2 €“… No a to sa ešte nenajem do sýta!
A stále len peniaze… peniaze! Čím to je,
že tak veľmi vplývajú na beh dejín? Kde
sa vlastne zobrali? … že nie sú dôležité
– ale bez nich to nejde… vraj sú ako
biely sneh…, keď sa naň vyleje horú-

išlo o vzácny tovar ako kožušiny, plátno,
dobytok či soľ. Na našom území to bolo
plátno a od toho je odvodené aj slovo
platiť. Takéto platidlá však samozrejme
mali svoje nevýhody. Nedali sa rozmieňať, len veľmi ťažko sa skladovali a mali
obmedzenú trvanlivosť. Najmä preto sa
do pozornosti dostali drahé kovy ako
zlato a striebro. Prvé mince sa vyrábali
zo zlata a na dnešnú dobu pôsobia
veľmi primitívne. Preto sa ľahko falšovali a najmä rýchlo sa opotrebovali. Na
odstránenie týchto nedostatkov ľudia
začali používať zlaté mince s prímesou
rôznych kovov, čo však spôsobilo ich
rýchle znehodnocovanie.
Papierové peniaze predstavujú ďalší
stupeň vo vývoji. Vznikli ako symboly
– náhrada zlata v obehu a postupne
úplne nahradili zlato.
V súčasnosti sa v každej modernej ekonomike vyskytujú 3 základné formy peňazí:

1. papierové peniaze – bankovky.
V každej krajine ich vydáva len centrálna
(ceduľová alebo emisná) banka. U nás je
to Národná banka Slovenska (NBS). Ide
o hotovostné peniaze,
2. drobné mince – podobne ako bankovky predstavujú hotovostné platidlo,
3. depozitné – bankové peniaze - ide
o bezhotovostné peniaze. Sú to vklady
v bankách, ktoré možno kedykoľvek použiť na platby z účtu na účet (bezhotovostné platby) alebo ich výber v hotovosti.
Toľko teda o histórii …Dotvorené,
spracované, uložené. „Ctrl – s“ a projekt
je v suchu. Ešte vyrobím pár ilustrácií
a zabalím to.
redakčne spracoval ekonomicky
mysliaci študent OKejko s použitím
materiálu z netu: www.oskole.sk,
www.nadaciaslsp.sk/ﬁnancne vzdelavanie /tema1,vznik-a-vyvoj-penazi

zabezpečilo v hodnote 317 000 Kčs. Išlo predovšetkým o doplnenie
zámočníckej dielne. Boli zakúpené sústruhy, brúsky a iné zariadenie.
Materiálne výdavky boli vyššie, ako bol stanovený rozpočet.
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