
SPRAVODAJSTVO

Písal sa 26. marec, keď sa to celé začalo. Bol to 
štvrtok, deň pred vytúženým piatkom. Všetci prí-
tomní boli napätí. Napätie by sa dalo krájať. A čo 
sa vlastne dialo? Začnime pekne od 
začiatku (len čítajte, nebude to nud-
né). Ako už iste viete, na našej škole 
sa v tento deň uskutočnila recitačná 
súťaž pod názvom Hviezdoslavov 
Kubín. Moje pocity z tejto súťaže sú 
jednoznačne skvelé.Veľký Like pre 
pani profesorku Kurucovú, že ma 
tam vzala (niektorí sa možno pýtate, 
čo som tam vlastne robil. Pre Vašu 
informáciu, moja maličkosť bola 
porotcom). Čo vám budem hovoriť, 
bola to klasická recitačná súťaž, ku 
ktorej patrilo hltanie hlások, dlhé 
texty, krátke texty a ich zabúdanie. 
Hlavnými porotkyňami nebol nik 
iný, ako pani profesorky Kurucová a 
Husárová. Pani profesorke Husárovej 
pri tom dokonca dvakrát vybehla aj slza. Víťazkou 
sa stala samozrejme naša Lucka Hurčalová, ktorá 
dosiahla aj predošlé úspechy v podobe tretieho 

miesta na okresnom kole. Samozrejme jej gratu-
lujem, ale blahoželám aj Kristíne Čarnogurskej, 
ktorá bola jednou z najmladších, zato nebojácne 

sa postavila tvrdej konkurencii a 
vybojovala si tretie miesto. A tak 
isto nemôžem nespomenúť Karolí-
nu Romaňákovú, ktorej prednes vo 
mne zanechal silný dojem. Z môjho 
pohľadu mala súťaž zmysel, pretože 
napriek tomu, že prednes už dnes 
upadá ,stále je to forma umenia a 
cením si ľudí, ktorí dokážu recitovať 
básne. Víťazmi sú pre mňa všetci 
a vyslúžili si svojím umeleckým 
slovom aj malinkú sladkú odmenu. 
Nakoniec sa porota dohodla na 
takomto poradí:

1. miesto – Lucka Hurčalová
2. miesto – Lenka Vallušová

3.miesto – Kristínka Čarnogurská
zvláštna cena poroty za umelecký 

prednes vlastnej básne – Jarka Karšková. Na reci-
tačnú súťaž o rok sa teší ... 

TOMÁŠ

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN NA ZDRAVOTKE

Tak presne takúto tému sme rozoberali na ho-
dine občianskej náuky. Bol nás navštíviť vážený 
hosť -  Ing. Peter Litavec, riaditeľ Európskeho 
informačného centra v Poprade. Hlavnou té-
mou prezentácie, 
ktorú si pre nás 
pán Litavec pri-
pravil, bola mož-
nosť zamestnania 
sa v Európe. Ďalej 
sme sa dozvedeli 
rôzne informácie 
o Európe. Koľko 
Slovákov je vy-
cestovaných za 
prácou v zahra-
ničí a takisto nám 
zodpovedal na 
mnohé otázky, 
ktoré nám boli 
nejasné.
Na záver by som vám chcela poskytnúť návod, 
podľa ktorého by sme si mali vyberať prácu tak, 
aby sme sa s ňou stotožnili a aby nás bavila:
1. schopnosť pracovať s informačnými techno-

lógiami (e-mail, PC,..)

2. schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch 

(angličtina, nemčina, francúzština,..)

3. schopnosť profesionálne komunikovať (te-

lefonovanie, ob-

chodné rokovania s 

klientom,..)

4. schopnosť uplat-

ňovať zásady ma-

nažmentu (dochvíľ-

nosť, plánovanie 

dňa,..)

A k tomuto všetké-

mu nám samozrej-

me treba kvalitne 

spracovaný životo-

pis, ktorý si môžete vypracovať podľa vzoru na 

stránke 

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/docu-

ments/curriculum-vitae.  

JULKA

AKO SA ZAMESTNAŤ VO SVETE
EURÓPA 2020 A TRH PRÁCE
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