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Európska komisia vydala tlačovú správu o krízových opatreniach,

týkajúcu sa účastníkov programu Erasmus+, ktorej cieľom je, aby

všetky mobility prebehli, ako bolo plánované a nedošlo k prerušeniu

alebo predčasnému ukončeniu mobilít. To znamená, že mobility,

ktorých plánovaných koniec je pred výstupom Spojeného kráľovstva z

Európskej únie, sa budú radiť bez zmeny. Čo sa týka mobilít, ktoré sa

začnú pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tie

budú zrealizované a budú mať úplnú finančnú podporu programu

Erasmus+. Mobility, ktoré začnú po vystúpení Spojeného kráľovstva z

Európskej únie, budú predmetom nariadenia týkajúceho sa rozpočtu

Európskej únie, teda tieto mobility majú oprávnenie na finančný

príspevok z Európskej únie, avšak na obmedzený čas, a to do

31.12.2019. V prípade tvrdého Brexitu, budú všetky mobility v

Spojenom kráľovstve považované za neoprávnené, a teda nebudú

financované z rozpočtu programu Erasmus+. 

Ako to bude s  Brexitom a  študentskými či pracovnými

stážami cez projekt Erasmus+?

Expat Poradňa

Zdroj: Tlačová správa programu Erasmus+

Vážení čitatelia,
 
Opäť sa hlásime z dobrovoľníckeho tímu Slovák v UK a ďakujeme za

Vašu priazeň a  sledovanosť. Nakoľko prvé číslo online magazínu,

vrátane výtlačkov a  príspevkov na Facebooku sa stretlo

s  neočakávaným záujmom, prinášame Vám ďalšie od Slovákov pre

Slovákov. 

Neistota nás, Slovákov v UK, ďalej pokračuje, ale veríme, že čoskoro

sa naša pozícia na Britských ostrovoch bude pomaly ujasňovať. My

Vám v tomto čísle prinášame okrem reportáží zo škôl, charitatívnych

organizácií, Expat poradne a  súťaží aj mimoriadne aktuálnu tému,

ktorej sa politici úspešne dlhodobo vyhýbajú. Tou je dvojité

občianstvo Slovákov. Bližšie sa na aktuálny stav pozrela členka našej

redakčnej rady a  žurnalistka Ivana Turner, bývalá reportérka

Hospodárskych novín. Pre milovníkov literatúry prinášame úryvok

z  knihy nášho prispievateľa, anglického autora a  manžela Slovenky

žijúcej v UK – Jamesa Silvestera. 

Taktiež Vás pozývame na spoluprácu s nami, nakoľko dobrovoľnícky

tím je veľmi vyťažený, budem vďační akejkoľvek pomoci. V príprade,

ak máte záujem podporiť náš časopis a  zároveň spropagovať Váš

biznis, je tu jedinečná možnosť cielenej reklamy v našom časopise pre

Vás!

Veríme, že každý z Vás si niečo nájde. Prajeme príjemné

čítanie

 

Anna a Dobrovoľnícky tím časopisu Slovák v UK



EURES – EURopean
Employment Services
Na Slovensku začala sieť EURES fungovať od 1. mája 2004 – teda od

vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie. Služby siete EURES sú

na Slovensku dostupné prostredníctvom EURES poradcov a kontaktných

osôb  na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a  rodiny   a tiež

prostredníctvom portálu www.eures.sk. Samozrejmosťou je aj naše

členstvo na sociálnych sieťach a naše videá si už môžu klienti pozrieť aj

na Youtube.

Od roku 2017 svoju činnosť vykonávame v rámci projektu Operačného programu Ľudské zdroje – „Spoločne hľadáme

prácu“. Európske služby zamestnanosti (EURopean  Employment  Services) predstavujú sieť spolupracujúcich

subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru

(krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné

inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich

organizácie a pod. Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES

tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské

služby klientom po celej Európe. EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem

pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch

EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a

zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy

našich klientov o práci v zahraničí.

Hlavnou aktivitou siete EURES je spolupráca so

zamestnávateľmi pri obsadzovaní  voľných pracovných

miest a  pomoc klientom pri hľadaní  vhodného

zamestnania. Našimi klientmi nie sú  iba uchádzači

o  zamestnanie registrovaní  na úradoch práce, ale

každý ,  kto má záujem

o  prácu v  krajinách, kde pôsobí  sieť  EURES.

 Každoročne organizujeme medzinárodnú  burzu

práce a  menšie špecializované  burzy práce zamerané

na vybrané  krajiny a  tiež  robíme výberové  pohovory

pre zahraničných zamestnávateľov v  priestoroch

úradov práce. Zúčastňujeme sa veľtrhov práce Profesia

days a   Deň  kariéry, informačných dní  na vysokých

školách, robíme prednášky pre študentov stredných 

Čo môžeme spraviť pre Slovákov v UK?   V období Brexit-u   má veľa našich klientov otázky, na ktoré nevedia nájsť

odpoveď a preto sa snažíme sledovať každodenné zmeny a  s  pomocou kolegov z  UK im odpovedať na dotazy. Na

našom portáli www.eures.sk v  sekcii Životné a  pracovné podmienky sú pravidelne aktualizované informácie

týkajúce sa tejto témy.   Organizovali sme aj veľmi úspešnú akciu pod názvom „Úspešný návrat domov“, v  rámci

ktorej sme v  spolupráci so slovenskou ambasádou v Londýne a  JobCentre Plus na úrade práce v Londýne   počas 1

týždňa poskytovali osobné poradenstvo našim občanom vracajúcim sa domov, ale aj tým, ktorí o  návrate   iba

uvažovali. Mali sme možnosť osobne sa stretnúť so Slovákmi, ktorí žili a  pracovali v  UK určitú dobu a  plánovali

svoj návrat späť na Slovensko, či už z pracovných alebo osobných dôvodov. Všetkým klientom sme poskytli užitočné

informácie a  komplexné poradenstvo ohľadom koordinácie sociálneho zabezpečenia a  životných a  pracovných

podmienkach na Slovensku (E-formuláre, export dávky na Slovensko, materské dávky, pracovné ponuky na

Slovensku a pod.). Zároveň sme poskytovali odpovede na e-mailové dotazy od klientov, ktorí sa nemohli dostaviť do

Londýna osobne. V  prípade záujmu klientov veľmi radi túto aktivitu zopakujeme – či už opäť priamo v  Londýne

alebo aj v iných mestách UK.

Renáta Mésárošová, MBA

EURES poradca, Trenčín

a vysokých škôl, organizujme semináre a  odborné podujatia, navštevujeme burzy práce v  zahraničí a  robíme rôzne

iné aktivity zamerané na propagáciu siete EURES.
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A Ray of Sunshine for a Child

Lúč pre dieťa
Naša organizácia A Ray of Sunshine for a Child vznikla asi rok

pred oficiálnym dátumom 15.05.2015. Tohto roku sme oslávili

štvrté narodeniny. Venujeme sa najslabším, zraneným rodičom

a  deťom hlavne v  tej najťažšej situácii.   Pri rozchode, rozvode,

domácom násilí. Usmerňujeme pri kontaktoch s  deťmi.

V prípadoch, keď sa začne zaujímať o  rodinu sociálny servis. Pri

začatí a počas súdneho procesu. Rodičom, ktorým boli odobraté

deti. Každý, kto sa na nás obráti, dostane od nás odpoveď v rámci

našich možností. Organizácia vznikla na základe vlastnej

skúsenosti s  mojím vnukom. Nenašiel sa nikto, kto by nám

poradil. Oslovila som osobne ministerstvá na Slovensku,

Slovenskú ambasádu, CIPC v  Bratislave. Dokonca aj pána

prezidenta. Z  každej zo spomenutých inštitúcií sme dostali

odpoveď: „Nevieme vám v ničom pomôcť a ani poradiť.“ Hľadala

som pomoc všade, spájala som sa s rodičmi, ktorí prežívali, prežili

podobnú situáciu. Postupne som sa dostala k zákonom Brusel ll,

Medzinárodným dohodám a podobne. To ma postupne motivovalo

založiť vlastnú organizáciu, aby som mohla a  vedela pomáhať

a chrániť dieťa. Presne to, čo som hľadala, teraz reálne poskytujem

druhým.

https://www.facebook.com/arayofsunshineforachild/photos/a.1964166500535
507/2446715382280614/?type=3&theater

Skúseností a  reakcie na prácu v organizácii sú veľmi pozitívne.

Denne sa obracajú na nás anonymne, to sú skôr jednoduché

otázky. Potom máme klientov, ktorí sa z času na čas niečo opýtajú

opakovane. Väčšina sa na nás obráti, keď sú už detičky odobraté,

čo je na škodu. No napriek tomu sa nám spoločne podarilo detičky

dostať späť. Je pár prípadov, na ktoré som hrdá. Dostávame

ďakovné emaily, sms. To nesmierne poteší. Nájdu sa samozrejme

aj neprajníci, no ja som im za to vďačná, pretože ma držia v strehu

a posúvajú ma dopredu. V našej organizácii máme viac projektov.

Jeden z nich je pre mňa relax a je to Klobúčik.
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Klobúčik je projekt, ktorý slúži na stretávanie sa Slovákov

a Čechov ako komunity na území Spojeného Kráľovstva. Začali

sme aj so škôlkou pre naše detičky žijúce v našom okolí. Tento

klobúčik sa snaží docieliť, aby deti rozprávali po slovensky. Hravou

formou sa učíme to, čo je okolo nás, farby, názvy predmetov, čísla,

zvieratká. Počúvame našu hudbu a  aj si spievame. Po skončení

aktivít s detičkami si porozprávame aktuality. Riešime s rodičmi,

kto čo potrebuje, pretože otázok je stále dosť. Plánujeme akcie do

budúcnosti, ako Mikuláš, maľované vajíčko, karneval,  spoločne

dohadujeme dátumy atď. 

Veľkou podporou pre nás, čo sa týka škôlky, je ISEIA –

slovenské vzdelávacie centrá a pani Jarmilka Buchová, keď

sa na ňu obrátim, vždy ma s  ochotou a  porozumením

nasmeruje, vysvetlí. Zúčastňujeme a spolupodieľame sa na

akcii "Taunton together“ a  tohto roku to bude už po

tretíkrát. Na tento projekt som nesmierne hrdá. Bola to iba

myšlienka s  jednou známou dať do hromady čo najviac

komunít v  našom meste. Dnes je nás cez 25 centier

z  každého kúta celého sveta. Som hrdá, že takto

prezentujem Slovenskú a  Českú krajinu. Tento rok sme

boli oslovení pridať sa aj k vedľajšiemu mestu Bridgwater.

Z  tohto mesta k nám, do nášho Klobúčika, chodia rodičia

s  deťmi, a tak sa spájame v  širšom okolí. Tieto, vyššie

spomenuté, príbehy sú zložité a  veľmi ťažké. Viem, že

nedokážeme pomôcť každému jednému klientovi presne

podľa predstáv, no snažíme sa stále nájsť cestu. Pomáhame

4 roky a sú klienti, s ktorými riešime veci od prvého dňa

do dnes. Vždy nájdu našu podporu. Stále sa vzdelávame,

aby sme lepšie pomáhali v súlade so zákonom. Podarilo sa

nám niekoľko klientov očistiť z  krivých obvinení. Každý,

kto sa na nás obrátil telefonicky, sms, v písomnej forme so

žiadosťou, bola mu poskytnutá naša služba zdarma a stále

aj bude. Zbierky pomohli už mnohým rodinám. Za to sme

vďační. Oblečenie putuje niečo sem v UK matkám v núdzi,

ale hlavne na Slovensko po návrate. Naši klienti sú na tom

veľakrát finančne zle, a  tak im aj touto cestou pomáhame.

Od októbra máme v pláne spustiť nový projekt, ale o tom

až nabudúce.
Dagmar Dureckova
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Dvojité Občianstvo
Problém dvojitého občianstva   je stále aktuálny. Roky sa politici tejto téme nechcú venovať a

posúvajú ju do ústrania. Nastane čoskoro prielom v tejto veci? Opýtala som sa niektorých ľudí,

ktorí by o tom mohli vedieť viac...

Vždy keď sa na slovenskej politickej scéne niečo dôležite deje, nám, Slovákom žijúcim v zahraničí, sa akoby

opäť pripomenú dôležité témy. Tak sa stalo i posledné prezidentské voľby. Tie nám priblížili problematiku

dvojitého občianstva. Slovákom žijúcim v zahraničí sa už roky nevenuje žiadna politická pozornosť.

Niektorí argumentujú, že právom

nadobudnúť cudziu národnú identitu,

musíme jednoznačne stratiť tú

predchádzajúcu. Iní zas naliehajú

a  každoročne túžobne očakávajú návrh

nového zákona, ktorý by nám umožnil

získať občianstvo krajiny, v  ktorej

žijeme. A  to aj bez toho, aby sme

uzavreli manželský vzťah s  občanom

daného štátu.
Zdá sa však, že sa na túto, pre mnohých

dôležitú, problematiku zabúda a  posúva

sa neustále bokom. Pamatám si, sú to už

3 roky, keď som pánovi prezidentovi

Kiskovi položila jednoduchú otázku:

“blýska sa nám na lepšie časy ohľadne

duálneho občianstva?“ Odpoveď ma 

Žiadna doterajšia politická strana nemá vo svojom programe zahrnutý „duálny problém“. Chcela som vedieť,

či aspoň niektoré z  popredných (alebo napredujúcich) politických strán sú aspoň naklonené k  takejto

novelizácii. Petra Friese z  tlačového odboru Ministerstva vnútra sa k  téme vyjadril v  skratke, ktorá moc

nepoteší: „v súčasnosti sa o novele zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky neuvažuje“. A Michal

Truban (podpredseda Progresívneho Slovenska) by ževraj nemal problém načať túto debatu v  politickom

pléne. V týchto dňoch si však nemyslí, že by sa čo i len o niečom podobnom rozprávalo.

občianstva. Boli však zo zákona

donútení vzdať sa svojho rodného.

Predpokladám, že by veľké

percento Slovákov žijúcich

v  zahraničí, s  radosťou prijalo

možnosť dvojitého občianstva.

Urobila som teda malý prieskum a

opýtala sa niektorých „domácich“

žijúcich vo Veľkej Británii

a  výsledok ma, pravdupovediac,

neprekvapil. Sedem párov

z  desiatich odpovedalo kladne.

Trošku „ružovšie“ to vidia

slobodní. Iba piati z  desiatich by

využili túto možnosť.

Argumentovali tým, že nie sú na

krajinu, v  ktorej pracujú

a momentálne žijú, až tak viazaní.

Ivana Turner

potešila. Ževraj, v tom čase, prezident už čítal návrh takejto novelizácie. Žiaľ, zostalo to len pri čítaní.
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V zahraničí žije až okolo milión Slovákov. Niektorí sa, pre rôzne dôvody, rozhodli pre získanie cudzieho 

Zdroj: NRSR (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?
sectionId=159&sid=&page=616&predseda=0&WFTID=NRFoto)
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Česko-slovenská  
                               škola v Sheffielde
Česko-slovenská škola v Sheffielde začala svoje pôsobenie približne pred

4 rokmi. Školu sme založili s cieľom priblížiť deťom česko-slovenskú

kultúru, naučiť ich základy českého a slovenského jazyka a snažíme sa

spoločne udržať aktívnu česko-slovenskú komunitu. Okrem vyučovania

organizujeme aj mimoškolské aktivity, nielen pre deti, ale aj pre

dospelých.

Výučba prebieha v malých skupinách interaktívnou a zážitkovou formou.

Deti spoznávajú kultúru cez piesne, drámu, básničky, tanec a divadlo.

Obsahom je tiež výučba čítania a písania inovatívnymi metódami. V českej

a slovenskej triede sa zameriavame predovšetkým na jazyk a literatúru.

Popritom sa zameriavame na rozvoj slovnej zásoby a vedomostí cez

vlastivedu, históriu, prvouku a zemepis. Napriek tomu, že naša škola má

oproti iným školám nízky počet žiakov, výučba je zabezpečovaná kvalifikov

Deti sa rady učia cez tanec a drámu. Keďže z kapacitných

dôvodov nemôžme mať osobitný krúžok ľudových tancov a

divadelný krúžok, snažíme sa tieto aktivity zakomponovať

do výučby. Deti si v máji pripravili krátky tanček ku piesni

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, s ktorým sa predstavili na

Majálese a momentálne si pripravujú vystúpenie k piesni A

ja taká dzivočka. V krátkych dramatických blokoch

nacvičujeme divadelné predstavenie, muzikál, k piesni Malé

kotě. Autorom piesne sú Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Deti si

pripravujú vlastné rekvizity, navrhujú vlastný make-up a

vlastné kostýmy.

V St. Thomas of Canterbury primary school v Sheffielde prejavili deti záujem o slovenský jazyk, a tak sme otvorili

Slovak after school club, kde sa neslovenské deti učia po slovensky. Krúžok má približne 10 detí. Deti si

pochutnávajú na slovenskom jedle, ktoré spolu ukuchtíme, učia sa básne, piesne a takisto sa zapojili do ľudových

tancov. Krúžok mal aj svoje tanečné predstavenie na Majálese, kde vystupovali aj deti z Česko-slovenskej školy.

Všetky deti zožali veľký úspech.

Škola organizuje aj mimoškolské aktivity. Naposledy sa deti stretli na

Šarkaniáde a v decembri ich čaká Stretnutie s Mikulášom. Mimoškolské

aktivity väčšinou odrážajú jednotlivé obdobia v kalendári. Po

Vianociach nás čaká Karneval. Obľúbenou akciou je Pálenie Jána, kde si

deti opečú špekačky a vždy ich čaká bohatý program. Pre dospelých

organizujeme tanečné zábavy a plesy. Najbližšie bude 3. Česko-

Slovenský ples, ktorý sa uskutoční 1.2.2020 o  19:00h v  hoteli Mercure

Sheffield Kenwood hall. Rozhodli sme sa zorganizovať ho trochu

netradične, bude to maškarný ples. Masky na tvár však nie sú povinné,

určite sa zabavíte, s  maskou, a  či bez nej. Všetky informácie budú na

facebooku.

anými učiteľmi s dlhoročnou praxou.

Vyučovanie prebieha dve hodiny jedenkrát za dva týždne - mimo školských prázdnin, v malotriedkach, kde sú deti

od 6 do 10 rokov s  rôznou znalosťou jazyk. Úroveň jazyka sa pohybuje od úplných začiatočníkov po pokročilých.

Niektoré z našich detí absolvujú komisionálne skúšky zo slovenského jazyka, zemepisu a dejepisu. Tento rok budú

robiť skúšky z učiva na úrovni 5. ročníka ZŠ. Výučba je diferencovaná podľa jednotlivých potrieb dieťaťa, primeraná

veku, znalostiam, schopnostiam a záujmom dieťaťa. Diferenciácia učiva, v  rámci jednej triedy, pre vekové rozpätie

od 5 do 10 rokov je náročná, ale deti si na tento štýl výučby zvykli a hodiny si užívajú. Pre deti do 6 rokov prebieha

v  čase vyučovania mini školička. Deti majú možnosť popri hrách počuť, že jazykom, ktorým rozpráva aspoň jeden

z  rodičov, rozprávajú aj iní ľudia v  komunite. Aktivity sú založené na filozofii Rudolfa Steinera a  Jána Amosa

Komenského a sú pripravované učiteľmi ČS školy. Pokiaľ sa dá, pracuje sa s čisto prírodnými materiálmi, ako napr.

paličky, kamienky, drevo, gaštany, listy, šišky. Deti napríklad vyrábali kŕmidlo pre motýle, zdobili šišky, či

pripravovali cesto na výrobu ornamentov. K  dispozícii sú, samozrejme, aj klasické hračky a  taktiež spoločenské

hry, ktoré sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby a znalostí o Slovensku.

Andrea a Lenka z Česko-slovenskej školy v Sheffielde

Zdroj: Andrea z Česko-slovenskej školy v Sheffielde

Zdroj: Andrea z Česko-slovenskej školy v Sheffielde

Zdroj: Andrea z Česko-slovenskej školy v Sheffielde
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Ste často unavení a bez energie? Máte

autoimunitné ochorenie? Máte vysoký krvný

tlak alebo ischemickú chorobu srdca? Liečite

sa na alergie či astmu? Máte nadváhu alebo

cukrovku? Často vás bolieva hrdlo? Objavujú

sa vám kožné vyrážky? Bolia vás kĺby? Trpíte

depresiami alebo príznakmi Alzheimerovej

choroby? Diagnostikovali vám nádorové

ochorenie?

Je veľmi dôležité rozumieť, čo sa v našom tele

deje a prečo sa cítime tak, ako sa cítime.   Čo

teda zápal je?Zápal je reakciou imunitného

systému, ktorá nás chráni pred toxínmi,

infekciami a poranením. Chronický zápal,

ktorý v tele pretrváva dlhý čas, však spôsobuje

závažné poruchy a poškodenia vedúce k

chronickým ochoreniam.

Hodnota 
                 zdravia 
Dá sa ovplyvniť  zdravie stravou? Ako na to,

ktoré potraviny  podporujú zápal a ktoré ho

potláčajú?  

Ak áno, máte pravdepodobne v tele chronický

zápal, ktorý je častou príčinou civilizačných

chorôb. A ten treba začať liečiť.

Takmer všetky chronické a civilizačné choroby

spôsobuje  alebo ovplyvňuje skrytý zápal v tele

– srdcovo-cievne choroby, rakovinu,  obezitu,

cukrovku, demenciu, depresiu, artritídu,

autoimunitné ochorenia, alergie, astmu, kožné

choroby, tráviace ťažkosti, únavu, migrény a v

neposlednom rade rýchlejšie starnutie.

a majú mnohé nežiaddúce účinky. Širší prístup

k  riešeniu chronického zápalu totiž zahŕňa úpravu

životného štýlu, stravy, pravidelný spánok, vhodný

pohyb, užívanie protizápalových a  antioxidačných

byliniek, vitamínov a  minerálov, ktorých máme

celkovo v  strave nedostatok. A  musíme obmedziť

prítomnosť zápalových faktorov, ktoré ovplyvniť

môžeme. Vek neovplyvníme, ale stravu, fajčenie či

stres áno.

Skrytým nebezpečenstvom, a  nakoniec

i  zabijakom, je pretrvávajúci chronický zápal,

ktorý spôsobuje akútny zápal vyvolaný

mnohými vonkajšími faktormi, najmä stresom,

chemickými látkami,

parazitmi,  zlou stravou,

nedostatkom pohybu,

minerálov a  vitam ínov,

spôsobujúci  systémovú

poruchu metabolizmu. Ich

liečba l iekmi je v  západnej

medic íne neúspešná,  lebo

nájs ť  pr íčinu,  na rozdiel  od

podávania antibiot ík pri

infekcii ,  nie je jednoduché

a l ieky alebo syntetické

molekuly s  protizápalovým

účinkom iba zápal  potláčajú

Ako teda liečiť a riešiť zápal. Faktory ovplyvňujúce

zápal sú strava a  trávenie, pohyb, spánok, stres,

toxické látky, neznášanlivosť potravín a  alergie na

ne. 

Stravou, ktorá potláča zápal je napríklad dostatok

zeleniny, najmä v  prírodnom stave, fermentované

mliečne výrobky v  malom množstve, rastlinné

bielkoviny v  strukovinách, fermentovanej sóji,

orechoch, semienkach a  niektorých obilninách,

ovocie s  obmedzením príliš sladkého ovocia

a  citrusov, vajcia a  mäso z  biofariem v  malom

množstve, zdravé tuky v olivovom a  rybacom oleji

a sladkovodné a niektoré morské ryby z chladných

morí. Naopak, potraviny, ktoré podporujú zápal sú

údeniny, priemyselne upravené potraviny, rýchle

občerstvenie z  reťazcov, vyprážané jedlá,

priemyselne vyrábané mliečne, najmä

homogenizované, výrobky, stolné a  spracované

rastlinné oleje, stužené a  čiastočne stužené tuky,

margaríny, biela pšeničná múka, sladké a  slané

pekárenské výrobky a  bravčové mäso a  mäso

z bitúnkov.

Lenka Torok

Foto: Rimma Bondarenko/shutterstock.com
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Október - Mesiac úcty k starším

Slovenské deti v  UK začínajú s novou

tradíciou. Október mesiac úcty

k  starším na Slovensku, tradícia

neznáma v  Anglicku. Slovenské deti

bez starých rodičov v Británii, osamelí

starí ľudia v  Anglicku. Tieto fakty

nám, Slovak School and Community

Manchester, nedali nerozmýšľať a prišli

sme s novou myšlienkou.

Prečo nepotešiť starých osamelých ľudí v  domovoch

dôchodcov a  s  našimi deťmi im neurobiť program?

Nápad sa za pomoci vedenia školy, učiteľov a  detí stal

už druhý rok realitou a pomaly novou tradíciou. Deti zo

Slovak School and Community Manchester a  ich

hudobno-tanečným súborom Slováčik sa v  rámci svojho

voľného času vydali do domu dôchodcov v  Manchestri,

a  tak spríjemnili starším sobotné popoludnie piesňami,

tancom a spoločnou výrobou pamätných pohľadníc.

Aj takouto formou by sme chceli deti

učiť, aby boli všímavé a  vnímali

prostredie, v  ktorom žijú, uvedomovali

si ľudí v  svojom okolí a  vážili si ich.

Sme radi, že im môžeme ukázať trošku

toho, čo by sa na Slovensku učili tiež,

a tým ukázali aj ľuďom v Anglicku, že si

ich vážime rovnako ako našich

vlastných starých rodičov a  radi im

robíme radosť aj takýmito maličkosťami. 

Dúfame, že sa to ľuďom v  domove

dôchodcov páčilo a  že nás s  radosťou

privítajú na takejto alebo na podobnej

akcii opäť, a  tiež dúfame, že sme týmto

inšpirovali aj ďalšie charity alebo

organizácie, ktoré sa zamerajú aj na

starších ľudí a  na ich miesto v  našej

spoločnosti.

Lenka Macejová, Anna Pazdurova, Slovak

School and Community Manchester

Niečo, čo je na Slovensku bežná vec, je v  iných krajinách neznáma. Aj keď to pre nás nie je úplná novinka, aj tak

nás prekvapilo, že sa v  edukačnom procese špecificky nenachádza niečo, čím by si deti uvedomovali prítomnosť

starších v  spoločnosti, ich prínos pre nás a  tiež  ich roky skúseností  a  to, ako sa majú  v  jeseni ich života. Preto

sme sa v slovenskej sobotnej škole rozhodli spríjemniť  deň  starším, ktorí  žijú  v domove dôchodcov, a venovať  im

jedno naše popoludnie. Pripravili sme si pre nich anglické  aj slovenské  piesne spojené  s  tancom, ktoré  zaspieval

náš  detský  hudobno-tanečný  súbor Slováčik, a  následne po vystúpení  sme sa spolu s  deťmi zarozprávali so

seniormi a spolu s nimi aj vyrábali pamätné  pohľadnice. Deti sa na vystúpenie pripravovali poctivo a  tešili  sa, že

budú  môcť  rozveseliť  starších. Miestnosťou sa ozýval potlesk a  úsmev na tvárach a  slzy dojatia nás presvedčili

o  tom, že rozhodnutie venovať  im svoj čas bolo správne. Rovnako sa nedali ignorovať  ani poznámky dôchodcov,

ktorí  sa tešili  z  prítomnosti detí ,  a  nešetrili chválou. „Kiežby k  nám aj naše vnúčatá takto zavítali,“  potešila nás

jedna pani, ktorá sa rozplývala: „Ooh, little angels. These are little angels.“

"Ooh, little
angels. These

are little
angels."

Starí rodičia, to je dar z neba,
dávajú viac, ako nám treba. 
Lásku, radosť rozdávajú na svojej dlani,
ich náruč nás od všetkého chráni.
Za to, Vám, ďakujem, babka i dedko, 
že ste mi z lásky vždy dali všetko.
Starí rodičia majú veľkú hodnotu,
a preto im urobíme peknú sobotu.
V októbri majú sviatok svoj,
tak milú návštevu s výrobou pohľadnice spoj.
 S takouto básňou a dobrou náladou sa jedno sobotné

popoludnie deti zo SSCM vybrali do domova dôchodcov.

zdroj: SSCM

zdroj: SSCM

zdroj: SSCM
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Escape to Perdition
James Silvester is a British author of political thrillers, married

to a Slovak National who works in the emergency services in the

UK. His first book, 2015’s Escape to Perdition and its 2017 sequel

The Prague Ultimatum dealt with the fall out of the Prague

Spring and the Velvet revolution in a reunified Czechoslovakia.

Zuzana Čaputová’s elevation to the Presidency of Slovakia has captured hearts and minds across Europe, but in

the literary world she isn’t the first female Slovak politician to make her presence felt. In this excerpt from the

2015 book ‘Escape to Perdition’ by James Silvester, Miroslava Svobodova is the Slovak Prime Minister who

leads her country to reunification with the Czechs, with a speech that foreshadowed Čaputová’s…

“When you look around Prague,

around the Czech Republic, you’ll

see our faces smiling back at you,

like your Slovak brothers and

sisters saw Herbert Biely’s last

year. TV, the newspapers, all

bestowed great titles upon us,

titles like Europe’s Un-Crowned

Queen, or Hero of the Prague

Spring, and we clung to them

jealously; we used them as

weapons to beat down our

opponents who couldn’t hope to

match our personal glories for

themselves.” She paused,

scanning the crowd, allowing her

words to be properly digested in

the silence. “But the faces on our

posters should have been yours,

not ours.” A few sporadic cries of

agreement broke out through the

crowd, imbibing her with the

confidence to continue. 

She looked around once more

into the eyes of the crowd,

waiting for the applause to

subside.   “But instead,” she

began, when the buzz had

dipped, “like in every other

election, we politicians smiled

down at you from our billboard

thrones, desperate in our desire

to have you believe in us; to put

your trust in us; but just as

important is that you put that

trust in yourselves. Trust in your

ability to piece together our two

nations into one again. We,

Karol and I, can put the pieces in

place, but you are the glue that

will hold it together, through

your trust in yourselves and each

other! We are the same; all of us.

Whether Czech or Slovak,

whether our roots are Austrian,

Moravian, Hungarian or Romani;

we are one family, with one

future!”

                               

 “They should have been the faces

of the doctors and nurses who

healed us when we were sick, of

the teachers who taught us when

we were ignorant, of the parents

who set examples for us. We

should have seen the faces of our

old who pass us their wisdom and

of their families who return their

care in old age! We should have

seen the faces of our young, who

inspire us with their drive and

optimism, and their unwillingness

to accept the inequalities of this

world. We should have been

looking into the eyes of the shop 

worker, who has packed our food

each week for a lifetime, of the

man who has swept our roads

since his youth!We should have

felt the warm smile of the friend,

whose shoulder was there for us

to cry on, or the priest who

comforted us in our despair, or

the tram driver who got us home

safely! We should have seen the

Czechoslovak people, whose

sweat built a nation, only for it

to be torn in two by the greed of

selfish men!”

"...we are one family, with one

future!"

James Silvester at Slovak School

and Community Manchester
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Aktivity pre deti

Nájdi slová: 
DARČEKY, PRANOSTIKA, NOVEMBER,
DECEMBER, RODINA, SÁNKY, EVA,
MEDOVNÍKY, BLAHO, PUNČ, VIANOCE,
ZIMA, SNEH, KOLEDA, RUKAVICE,
ŠALÁT, MOJE, DYM, SVETLO, VAŇA,
SVET, NEHA, OHEŇ, JESEŇ, ŠTÝL,
PIESNE, ČIN, SMÄD, NIE, JAS, MED DEJ,
SUD, ESEJ.

Dokonči pranostiku:  
"Na svätého Ondreja
 
 __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  
 
 __ __ __ __ __ ."

Nájdi 11 rozdielov:

Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa
každému pravdu poviem.

Strieborné ovce, rohatý pastier.

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.

Kto má uši a nepočuje?

Uhádneš ma?

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaká nápoj,
a preda sa nezmieša. 

Najprv sa hádala, potom celä noc plakala. 

Ktorý mesiac má 28 dní?

Hoci má tri zuby,nemá žiadnej huby. 

Ktoré rohy jedávame?

Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? 

klinec, pirohy, vidlička, každý mesiac,búrka, zrkadlo,
hviezdy a mesiac, nebo/obloha, vvajíčko, hrniec

Pripravila Lenka Macejová
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SLOVENČINA VO SVETE. Literárna a výtvarná súťaž so zimnými témami: MIKULÁŠ, VIANOCE, NOVÝ

ROK, TRAJA KRÁLI, DEŇ ŽIEN.

 

Súťažné príspevky zasielajte do 25.12.2019 na mailovú adresu: iseia.projekty@gmail.com 

literárne kolo:   5.9.2019 - 22.12.2019 – rozprávky, eseje, príbehy, básne, vo formáte doc, docx; písmom

Times New

2. ročník súťaže SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA©.

 

Téma: ZVIERATÁ. Literárne kolo sa zameriava na autorské rozprávky detí. Vo výtvarnom kole deti ilustrujú

autorské rozprávky, ktoré prešli výberovým konaním do  užšieho výberu v  literárnom kole. Súťaž organizuje

Všeobecno-vzdelávacia škola I.-III. stupňa s  rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v  Užhorode

s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž sa skladá z dvoch, na seba nadväzujúcich,

kôl: 

1.

Roman 12; 1,5 riadkovanie (maximálne 5 normostrán)

 

 2. výtvarné kolo:   13.01.2019 - 29.03.2020 – formáty A1-A5, prípadne priestorové diela ľubovoľnou

technikou 

Kategórie:

1. kategória: 1. – 4. ročník

2. kategória: 5. – 9. ročník

3. kategória: triedny kolektív; 

- druhého kola sa môžu zúčastniť aj deti z materských škôl.

Súťažné príspevky zasielajte na mailovú adresu: janpochanic@gmail.com (alebo na adresu: Ján Pochanič,

Koňuš 167, 072 63 Choňkovce, Slovensko)

Výsledky súťaže budú koncom júna 2020 na stránke http://www.scool4.edukit.uza.ua,

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/, http://www.erodina.sk

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. Literárna súťaž pri príležitosti

narodenia viacerých významných osobností. Súťaž organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská a

vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž je rozdelená do štyroch kategórií: 

 

1. kategória - 1. stupeň základných škôl

2. kategória - 2. stupeň základných škôl a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií

3. kategória - žiaci stredných škôl

4. kategória - žiaci zo zahraničia

 

Súťažné príspevky zasielajte do 15.02.2020 na mailovú adresu domhronskeho@matica.sk

Súťaže

Súťaže inštitúcií
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Literárna súťaž

 

Téma: Pieseň Mira Jaroša
Literárna súťaž, do ktorej sa môžete prihlásiť spočíva v napísaní krátkeho príbehu,

ktorý bude inšpirovaný niektorou z piesní od Mira Jaroša. Ak pridáte aj nejaký

obrázok, o to lepšie. 

Príspevky zasielajte na adresu: slovakvuk@gmail.com s predmetom: 

"PÍŠEM PRÍBEH O PESNIČKE" do 15.2.2020
Tešíme sa na vaše príspevky.



www.slovakvuk.com

Jazykové okienko
Otestujte sa:

 

Slovo  kľud  je nepotrebná výpožička z češtiny. Ide o hláskový prepis českého

slova klid. V slovenčine, a nielen v spisovnej, máme pokoj, pokojný, pokojne. A preto

správne po slovensky je pokoj  ľuďom dobre vôle; pokojné  prežitie vianočných

sviatkov; pokojný človek; rieka tiekla pokojne; 

dieťa spí  pokojne;  pokojne  hovoriť; mať dušu, srdce na  pokoji; dať niekomu

svätý pokoj; odobrať sa na večný pokoj; odpočívať v pokoji.

Slovenský pokoj a český klid

Spisovné je hranolčeky, keďže ide o

zdrobneninu slova hranol - hranolček

- hranolčeky. Hranolky sú od českého

slova hranol - hranolek - hranolky.

Je spisovné slovo hranolky alebo hranolčeky?

S akým začiatočným písmenom sa píšu mená príslušníkov
rôznych krajín ako napríklad angličan?

Národné a  kmeňové mená a  mená príslušníkov iných etnických skupín, obyvateľské

mená utvorené od vlastných mien sa píšu s  veľkým začiatočným písmenom,

napr. Angličan, Európan, Slovan, Norman, Kelt, Róm, Škandinávec.
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