
tisíc Eur z projektu Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
zameraného na stredné odbor-
né školy. Projekt má dve časti: 
stavebné úpravy a moderni-
záciu materiálno-technického 
vybavenia odborných učební. 
Stavebná časť – bezbariérový 
prístup, je v exteriéri už takmer 
ukončený. V interiéri sa ešte 
vybuduje bezbariérové WC a 
plošina na schodisku. Vo všet-
kých učebniach (okrem učebne 
slovenčiny, matematiky a fyzi-
ky/chémie) budú rekonštruo-
vané podlahy, steny, kúrenie, 
elektro a vodoinštalácia. Pote-
šiť vás môžu nové počítače v 
učebni informatiky, zavedenie 
technológie 3D virtuálnej reality 
v učebni somatológie a nové 
učebné pomôcky na vyučova-
nie prvej pomoci (trenažéry pre 
kardiopulmonálnu resuscitá-
ciu, figuríny na nácvik riešenia 
krízových stavov, modely pre 
nácvik intramuskulárnych injek-
cií, ...). Vzhľadom na to, že ide o 
rozsiahle úpravy vo väčšine na-

šich učební, komplikácie nasta-
nú pri organizácii vyučovania 
počas stavebných prác. Rozvrhy 
budú menené denne a je veľmi 
pravdepodobné, že vyučovanie 
bude prebiehať aj mimo našej 
školy. Je tu aj prísľub od sta-
vebnej firmy, že rekonštrukčné 
práce budú ukončené pred 
maturitami.

FON: Aké ďalšie plány a vylep-
šenia máte pre nás pripravené 
a čo všetko by ste ešte chceli 
vylepšiť, možno úplne zmeniť?

Riaditeľ: Stále je čo zlepšovať, 
preto mám pred sebou ešte 
ďalšie plány. Prvoradé je ak-
tivovanie študijného odboru 
praktická sestra, čo by sa malo 
stať realitou 1. septembra 2019.  
Nemenej dôležitá bude výstav-
ba telocvične pri našej škole 
– na terajšom parkovisku. Jej 
výstavbou, podľa už hotových 
vizualizácií, by sme vyriešili aj 
ďalšie nedostatky našej školy: 
šatne a učebne. Telocvičňu a 

školu bude spájať chodba, v 
ktorej bude mať každá trieda 
svoju šatňu štandardnej veľko-
sti. Súčasťou telocvične budú aj 
učebne vybavené IKT, v ktorých 
sa bude môcť, okrem vyučo-
vania, realizovať e-testovanie v 
externej časti maturitnej skúšky 
pre všetkých maturantov. Mys-
lím si, že takéto podmienky si 
študenti školy, ktorá sa v os-
tatnom hodnotení škôl INEKO 
umiestnila na:
- 19. mieste medzi všetkými 
strednými odbornými školami 
na Slovensku,
- 5. mieste medzi všetkými 
zdravotníckymi školami,
- 3. mieste medzi strednými od-
bornými školami Prešovského 
samosprávneho kraja,
Tiež by som chcel, aby sa počas 
vyučovania nepoužívali mobi-
ly, aby sa zlepšila dochádzka 
žiakov do školy, aby bolo viac 
vyznamenaných a menej (alebo 
aby vôbec neboli) neprospie-
vajúcich žiakov. Ale s tým mi 
musíte pomôcť vy.

Volám sa Jakub a folklórnym tancom sa ve-
nujem od šiestich rokov. Priviedli ma k tomu 
moji rodičia. Zo začiatku ma to veľmi bavilo, ale 
po čase prišli aj ťažké chvíle a na tréningy som 
chodieval s plačom. S odstupom času som však 
zistil, že ma to veľmi napĺňa. Postupne som sa 

zúčastňoval svojich prvých vystúpení. Me-
dzi moje najväčšie úspechy patri víťazstvo  na 
okresnej  súťaži v speve, stal som sa skokanom 
roka v tanci. Po skončení ZŠ som postúpil z det-
ského súboru Maguráčik do FS Magura a zaradil 
som sa k ozajstným profesionálom a teraz ma 
to baví ešte viac. Trénujeme 2x do týždňa kaž-
dé stredy a piatky aspoň 2 hodiny. Tréningy sú 
fyzicky náročné, ale na druhej strane sa vieme 
aj zasmiať a vďaka tomu som spoznal veľa skve-
lých ľudí. Priateľstvá utužujeme pravidelne na 
vystúpeniach doma, ale aj v zahraničí. Tento 
rok sme sa umiestnili na 2. mieste v Celosloven-
skej folklórnej súťaži. So súborom som navštívil 
Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Poľsko a tento 
rok som sa zúčastnil na Medzinárodnom fes-
tivale folklóru v Taliansku.  Najbližšie nás čaká 
návšteva Číny. Aj napriek tomu, že je to riadna 
drina, každé vystúpenie si užívam naplno, pre-
tože nepoznám krajší pocit, ako rozdávať ľuďom 
pozitívnu energiu.

JAKUB

ČO ROBÍM VO VOĽNOM ČASE
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FS Magura, Taliansko


