
19.4. 2018 Praktické maturity v SSOŠ CA&TS

Správa z akcie

Dňa 19. 4. 2018 sa členovia nášho občianskeho združenia zúčastnili na 
praktických maturitách študentov SSOŠ CA&TS na ulici Sama Chalupku 
v Prievidzi.

Skúšky boli zamerané na cestovný ruch a okrem šikovnej moderátorky sa 
nám predstavili ďalšie dve mladé dámy a jeden mládenec, ktorý si v rámci 
prezentácie pozval svoju krstnú mamu scestovanú pani Alenku. Z jej 
pútavého rozprávania sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Číne a jej 
obyvateľoch, o ktorých sa bežne človek nedozvie z médií. Ba ani 
z internetových stránok.

Mne osobne utkvelo v pamäti hlavne rozprávanie o narodení detí 
a pohrebných rituáloch. Zatiaľ čo prírastok do rodiny sa zaobíde bez 
akýchkoľvek osláv, paradoxne „odchod zo života“ sprevádzajú pompézne 
oslavy. Úžasná červenobiela výzdoba, viac ako polhodinový ohňostroj nie 
je ničím výnimočným ani u sociálne slabších rodín, pretože to berú ako 
začiatok niečoho nového.

Stravujú sa veľmi skromne, jedlo nevyhadzujú a ak si niečo vyberiete, aj 
keby Vám To nechutilo, treba to zjesť, pretože Vám to prinesú toľkokrát 
kým všetko nedojete, hoci aj na druhý deň. Nepoužívajú múku, čiže žiadna
knedľa ba ani chlebík, čo by som ja asi neprežila. Dokážu využiť úplne celé
rastliny, dokonca aj ich korene.

V miestnosti 6 x 6 m2 častokrát žije aj 20 ľudí. Žiadne pohodlné postele, 
iba tvrdé lôžka a absolútny nedostatok pitnej vody – to by mi asi tiež 
„nevoňalo.“ V porovnaní s nami hygiena „veškerá žiadna“ a lekárska 
starostlivosť taká drahá, že si ju bežný človek nemôže dovoliť, čiže mu 
neostáva nič iné, len byť zdravý. Asi z toho dôvodu sú poväčšine takí 
drobní a chudučkí, lebo si nemôžu dovoliť prejedanie a napchávanie 
sladkosťami, ako to zvykneme robiť my.

Ale aby to celé nebolo len o Číne; aj prezentácia projektov v oblasti 
cestovného ruchu bola zaujímavá a dokonca sme sa aj my mohli zapojiť do
rôznych kvízov, ako napríklad milujem Slovensko, priraď vlajky štátov, 
„slepá mapa,“ vymenuj 10 turisticky najnavštevovanejších krajín, čo 
všetko potrebuješ pri podnikaní v oblasti cestovného ruchu ..., no skrátka 
z obávanej nudy z prizerania sa na nejakú paľbu otázok a odpovedí – 
študenti, verzus komisia nám dokázali vytvoriť zaujímavé a zábavné 



dopoludnie a ani jeden z nás neodišiel bez malého sladkého darčeka, 
ktorým zavŕšili celú prezentáciu.

Odchádzali sme nielen s dobrým pocitom, ale aj s presvedčením, že svoje 
maturitné projekty a celé maturity dovedú do úspešného cieľa, k čomu im 
budeme všetci „držať päste,“ pretože sa vraví, že „koľko pästí, toľko 
štestí.“

A celkový pohľad na túto našu aktivitu?

Úspešná a dobrá – znovu máme o niečo bližšie nielen k sebe, ale 
dokážeme do svojich srdiečok „prepašovať“ aj cudzích ľudí, na ktorých 
budeme myslieť a tým pádom už vlastne pre nás nebudú až takí úplne 
cudzí.

V Prievidzi dňa 24. 05. 2018 spracovala  Alenka 
Králiková

Zapísal Ing. František Halák


