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Úvod 

 
Sme mladí ľudia, ktorí žijú v čase tzv. hospodárskej krízy a klimatických zmien. 

Informácie tohto druhu sa šíria na nás z každej strany. Sú zavádzajúce alebo pravdivé? 

Je súčasnosť a budúcnosť sveta naozaj taká vážna, akú nám média predostierajú? Dalo 

sa tomu všetkému predísť? Je vôbec snaha riešiť danú situáciu v prospech ľudstva? Ako 

sa bude ďalej uberať náš život? Čo čaká mladých ľudí o 10 - 15 rokov? Bude trend 

vývoja taký ako doposiaľ, alebo je nevyhnutná zmena?  

 

To všetko sú otázky, na ktoré sa pokúšame hľadať odpovede, alebo ináč 

povedané – hľadáme východisko z danej situácie, a možno ponúkame len čiastkové 

riešenie... Niektorí ľudia už našli svoj pohľad na svet v permakultúre, ktorá je možnou 

alternatívou pre vlastné smerovanie aj dnešných mladých ľudí. Nie ako návrat do 

minulosti, ale využitie znalostí predkov pre lepšiu budúcnosť človeka, prírody aj Zeme. 

 

Predkladáme vám víziu SOŠ s maturitou, ktorá študentom ponúkne nielen 

zaujímavé poznatky zo všeobecnovzdelávacích, spoločenských a odborných predmetov, 

ale aj získanie životne dôležitých zručností, ktoré im môžu napomôcť v ich ďalšom 

rozvoji, v budovaní vlastného zázemia a zároveň kvalitatívne lepšej spoločnosti, a to 

všetko v príjemnom prostredí s kvalifikovaným pedagogickým zborom a odborníkmi 

z praxe. Cieľom výučby nebude len memorovanie dát z tej ktorej oblasti, ale formou 

kolektívnych hier a aktivít bude navodená situácia, v ktorej sa budú hľadať  čo 

najprijateľnejšie a najjednoduchšie riešenia, a to vždy v súlade s prírodnými  zákonmi. 

 

Zmyslom bude pokúsiť sa nájsť riešenie ako žiť a jestvovať zdravšie v dnešnom 

pretechnizovanom svete, ktorý nás zahlcuje množstvom informácií a odvádza od dávno 

osvedčených životných postojov a postupov. Škola sa bude snažiť formovať mladých 

ľudí tak, aby si uvedomili, že človek je súčasťou prírody a jej poškodzovaním ubližuje 

sám sebe. 

 

Ide nám o pohľad na svet inými očami, očami človeka, ktorý neznásilňuje svet 

okolo seba len preto, aby zarobil, ale ktorý dokáže vnímať prírodu a ľudí okolo seba 

ako čosi, čo je nevyhnutnou súčasťou jeho vlastnej existencie. 
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1 Cieľ a metodika práce 

 
Cieľom našej práce je ukázať mladým ľuďom cestu k získaniu vedomostí 

a zručností, ktoré im umožnia žiť v harmónii s prírodou, stať sa čo najviac potravinovo 

a energeticky nezávislými a sebestačnými, lebo len nezávislý a sebestačný človek môže 

o sebe povedať, že je naozaj slobodný. 

 

Práca má predstaviť nový typ strednej školy, ktorá cez správne teoretické aj 

praktické vyučovanie nekonfrontačne skĺbi svet techniky a prírody a ponúkne mladým 

ľuďom nový životný štýl. Praktické znalosti starých remesiel v kombinácii so súčasnou 

technikou im otvoria priestor vlastnej realizácie, kde budú vedieť pracovať s takými 

vecami, ako sú biopotraviny, energetické plodiny, chov úžitkových zvierat a pod.  

 

Pri vypracovaní práce sme sa snažili postupovať tak, aby boli poskytnuté 

relevantné, objektívne a komplexné informácie, pričom naša práca je obohatená aj 

o osobné poznatky, informácie, zážitky a náhľady na svet, v ktorom žijeme.  

 

Pri získavaní poznatkov k práci sme čerpali informácie z internetových zdrojov 

a literatúry, ale taktiež z rozhovorov s ľuďmi zaujímajúcimi sa o permakultúru 

a ekozáhrady. Následne sme všetky získané informácie študovali a analyzovali. 

Vytvorili sme kompletný návrh Školy 3.tisícročia s popisom vzdelávacieho procesu, 

vysvetlením vzdelávacieho systému, ekonomického zázemia a prínosov školy pre 

spoločnosť. 

 

Praktickú časť tvorí tiež dotazník a jeho následné grafické vyhodnotenie 

a analýza výsledkov. Súčasťou práce sú aj obrázky a obsahová náplň niektorých 

odborných predmetov. 
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2 Ako sa žilo kedysi 

 
Z rozprávania našich mám a starých mám vieme, že medzi ľuďmi kedysi 

panovala súdržnosť, vzájomná pomoc, a hlavne úcta a rešpektovanie starších. Otcovia 

odovzdávali skúsenosti a vedomosti svojim synom, matky dcéram. Spoločné chvíle pri 

práci trávila nielen rodina, ale aj susedia, ba často celá dedina. Zabíjačky, páranie peria, 

či nakladanie kapusty bola spoločenská udalosť. Rozprávali sa pri tom príbehy, 

spievalo sa a žartovalo, rozoberali sa každodenné problémy. Deti so zatajeným dychom 

počúvali veci nové, zaujímavé, či nezvyčajné. Ľudia si ctili jeden druhého, nezištne si 

pomáhali, delili sa aj o to posledné, čo mali. 

 

Mnohé veci si z tých čias nedokážeme ani predstaviť. Život našich starých 

a prastarých rodičov považuje dnes veľa mladých ľudí za drinu, a v žiadnom prípade by  

s nimi nemenili. Sme „zhýčkaní“ moderným svetom, ktorý nám na jednej strane život 

uľahčuje, na druhej deformuje. To, čo si nevieme predstaviť, je precítenie „ducha 

doby“, nemáme pocit slobody, nevieme sa tešiť z maličkostí a naše predstavy o šťastí 

určuje spoločenská šablóna. Našim životným cieľom sa stalo vlastniť dom, chatu, auto, 

mobil, stráviť lyžovačku v Tatrách, dovolenku pri mori a Vianoce s bohatou nádielkou  

darčekov. 

 

Takto nastavený spoločenský štandard sa žiaľ mnohí pokúšajú dosiahnuť , ako sa 

hovorí, „cez mŕtvoly“. Veľa ľudí sa stalo otrokmi cudzích predstáv a v snahe byť 

úspešný si berie pôžičky, zadlžuje nielen seba, ale aj svoje rodiny. 

 

V čom je teda náš súčasný život lepší? Sme šťastnejší, spokojnejší, zdravší? To 

sotva! Akosi priveľa je okolo nás rôznych chorôb a alergií. Je to večná téma ľudí 

v autobuse, na ulici, v televízii, rozhlase, o ničom inom nečítame v časopisoch, ani na 

internete. Už malé deti trpia cukrovkou a leukémiou, čo kedysi vôbec nebývalo. Čím to 

tak asi môže byť? Veď máme všetko, čo potrebujeme, dokonca i nepotrebujeme, 

dokážeme lietať na Mesiac, ovládať počasie. A to je to, čo sme zrejme precenili. 

Správame sa nadradene, povýšenecky a sebecky nielen k sebe navzájom, ale hlavne 

k prírode. Myslíme si, že sme pánmi tohto sveta, že môžeme rozhodovať o tom, kedy 

má a kedy nemá pršať. 
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Naši predkovia mali pred prírodou veľký rešpekt. Veľmi pozorne a citlivo jej 

načúvali, riadili sa jej prírodnými zákonmi. Žili skromnejšie a jednoduchšie, prípadné 

prebytky z domácnosti hospodárne využili. Štát ekonomicky plánoval, snažil sa 

o zabezpečenie sebestačnosti základných životných potrieb pre svoje obyvateľstvo. Za 

každou dedinou sa nachádzali Jednotné roľnícke družstvá, ktoré zabezpečovali chov 

zvierat a pestovanie základných potravinových komodít pre ten ktorý región. Používalo 

sa menej chemických postrekov a umelých prísad. 

 

Častokrát počujeme zavzdychať našich rodičov a starých rodičov, že chuť 

ovocia a zeleniny už nie je tá, čo bývala kedysi. Začína hniť už po dvoch dňoch, má 

nevýraznú chuť, vajíčka a kurčatá sú bez farby, mlieko je zas zafarbená voda, chlieb 

skoro plesnivie. Napriek tomu sú obchody plné tovarov. Potrebujeme niekoľko druhov 

jogurtov a milión druhov sladkostí? Čo keby sme mali toho omnoho menej a v omnoho 

lepšej kvalite? 

 

Veľa ľudí si v poslednom čase začína uvedomovať, že zdravie človeka je 

jednoznačne späté s kvalitou stravy, ktorú konzumuje. Mnohí si začínajú pestovať 

vlastné potraviny, chovať vlastnú hydinu či dobytok, piecť vlastný chlieb. Ak má človek 

pevné zdravie, má vlastne všetko. Môže toho veľa dokázať, môže si plniť sny. Je 

najvyšší čas, aby si hlavne mladí ľudia uvedomili, akým smerom sa uberá to naše tzv. 

trhové hospodárstvo - mať všetko a za každú cenu tomu všetko podriadiť! 

 

Naša SOŠ sa bude práve v tomto smere snažiť vzdelávať mladú nastupujúcu 

generáciu, pretože od nej závisí náš budúci vývoj. Nechceme nechať zapadnúť prachom 

rokmi overené cenné rady a skúsenosti našich mám a starých otcov. Ide nám o skĺbenie 

tradičných praktík s poznatkami vedy tak, aby ľudstvo ďalej nepoškodzovalo prírodné 

ekosystémy. Ide nám o zmenu myslenia mladých ľudí zo závislých konzumentov na 

zodpovedných a produktívnych občanov  
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3 Analýza súčasného stavu spoločnosti 

 
Žijeme vo svete, ktorému sa hovorí „civilizovaný“. Vo svete techniky, 

vedeckých vynálezov, vo svete obrovských komunikačných možností, vo svete, 

v ktorom sa zdá, nič nie je nemožné. Napriek tejto technickej vyspelosti tu čosi chýba. 

Nevieme presne čo, podvedome však cítime, že sa postupne meníme na robotov 

zbavených vlastných úsudkov a rozhodnutí. Samé príkazy, zákazy, usmernenia, 

množstvo zmien a chybných krokov, opakované pokusy o úpravu a novelizáciu, až to 

všetko pripomína šialený algoritmus nepodareného programátora. Niekedy máme pocit, 

akoby sa naše mysle menili na integrované obvody. Z ľudí sála chlad, stráca sa 

úprimnosť, nezištná pomoc jeden druhému. Zmizlo nadšenie z dobre vykonanej práce, 

chýbajú ideály, za ktoré by stálo „bojovať“. Stráca sa skutočný zmysel života. Za 

všetkým je vidieť len snahu o zisk a peniaze. Náš život je podriadený zákonom 

trhového hospodárstva, ponukou a dopytom, nie prírodným zákonom či zdravému 

rozumu. 

 

Mechanický spôsob nášho života a nekompromisné podriaďovanie sa zákonom 

trhu je možné sledovať na každom kroku. Ak ráno cestujete do školy a náhodou si 

zabudnete lístok v druhej vetrovke, revízori si na vás neľudsky „zgustnú“, majú predsa 

z toho zisk. Radi by ste si pred panelák, v ktorom bývate, zaparkovali svoje vlastné 

auto? Môžete, ale až keď zaplatíte za parkovacie miesto. Idete k lekárovi či na 

pohotovosť a prvé, čo od vás chcú, je karta poistenca, až potom ich zaujíma váš 

zdravotný stav. Lekár vám mechanicky predpíše lieky podľa toho, z ktorých má „vraj“ 

najväčší profit, nie podľa toho, čo skutočne potrebujete. Každý zamestnávateľ tlačí na 

svojich zamestnancov, aby mali účet v banke. No a banka si za túto službu nechá 

poriadne zaplatiť. Jednotlivé štáty sveta dokonca už medzi sebou obchodujú aj s čistým 

vzduchom. Kam sme to dospeli? Kde je človek a jeho dôstojnosť? 

 

Ako je napríklad možné, že priemerný človek, ktorý pracuje, si môže zo svojho 

príjmu dovoliť zaplatiť len lacné potraviny a prevádzku bytu? Prečo, ak chce viac, 

napríklad kúpiť si auto, nábytok, televízor či počítač, musí si zobrať pôžičku, alebo si 

ísť privyrobiť do zahraničia? Lenže v zahraničí robíme väčšinou tú tzv. podradnejšiu 

robotu, pretože naše jazykové znalosti nie sú na potrebnej úrovni, no i táto práca je 

lepšie platená ako kvalifikovaná práca v našej krajine. Prečo je tomu tak? Prečo za tú 
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istú prácu v západnej Európe ľudia dostávajú niekoľkonásobne vyššiu mzdu ako u nás? 

 

Je pritom všeobecne známe, že do východnej Európy, sa práve z ekonomických 

dôvodov, dováža menej kvalitný či už spotrebný tovar alebo aj potraviny. Sme 

samozrejme nútení kupovať si lacnejšie potraviny, a radšej ani nechceme vedieť, aké 

chemické a zdraviu škodlivé prísady obsahujú. Ani sa nečudujeme, že Slovensku patrí 

v Európe popredné miesto v počte úmrtí na rôzne civilizačné ochorenia. 

 

Akú budúcnosť teda máme, keď skončíme školy, na ktorých študujeme? Čo nás 

v živote čaká? Vidíme len dve alternatívy. Prvá je – ostať a pracovať doma (ak vôbec si 

nejakú prácu nájdeme), žiť (resp. živoriť) zo mzdy, z ktorej budeme mať sotva na 

zaplatenie potravín a nájmu za bývanie. Tou druhou alternatívou je skončiť školu 

a odísť za prácou do zahraničia. Buď si tam zarobíme aspoň na byt a vrátime sa, alebo 

sa tam usadíme natrvalo. Prečo by sme však mali odchádzať do cudziny, preč od svojich 

blízkych, od rodiny a priateľov? Preč z krajiny, kde sme vyrastali a ktorú máme radi? 

My chceme žiť tu, v krajine našich predkov, pretože tu sme sa narodili a tu je náš  

domov! 

 

S prichádzajúcimi ekonomickými problémami, ktoré začína mať už aj trhové 

hospodárstvo ekonomicky najvyspelejších krajín sveta, však druhá alternatíva zakrátko 

nebude ani možná. Práce je čoraz menej i v zahraničí a jej cena vplyvom prisťahovalcov 

z tretieho sveta klesá, až nakoniec dosiahne úroveň tej našej. Čo potom, ak sa naša mzda 

bude pohybovať na úrovni protihodnoty potravín a bývania? 

 

Tu kdesi nastáva bod zlomu, kedy si vlastne uvedomujeme, že chodiť do práce,  

s cieľom zarobiť peniaze iba na nájom a potraviny, stráca zmysel. Stojí za to uchádzať 

sa o prácu a odtrhnutý od rodiny pracovať za minimálnu mzdu pre niekoho, robiť 

soboty, nedele, nadčasy, ako to robia naši rodičia? Nie je jednoduchšie sa 

„samozamestnať“? Lenže ako na to? Odkiaľ zobrať informácie a kde získať požadované 

zručnosti? Chýba možnosť študovať a vzdelávať sa v duchu iných ekonomických 

a spoločenských modelov, ktoré môžu mať v mnohých smeroch omnoho väčší prínos 

pre jedinca, okruh jeho známych a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť. 

 

Samozamestnaním sa pritom ľudia živili tisícky rokov až do nástupu 

priemyselnej revolúcie. Tá odštartovala novú éru námedznej sily, ktorá sa postupne 
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humanizovala až do dnešnej podoby. Humánna „tvár“ námedznej sily sa však 

upadajúcou ekonomikou postupne stráca a vyvstáva problém, čo môže túto nelichotivú 

pozíciu človeka pracujúceho pre korporácie alebo súkromného podnikateľa zlepšiť. 

Jediným ozajstným riešením je zamestnať sa tak, aby si čo najväčšie percento svojich 

životne dôležitých potrieb dokázal zabezpečiť človek sám. 

 

Ekonomicko-hospodárska šablóna životného štýlu, vnímania potrieb či 

hierarchia hodnôt, ktorou sa riadia v súčasnosti takmer všetky krajiny sveta, je zjavne 

na konci s dychom. Darmo, že vieme čítať a písať, keď nemôžeme (možno nechceme), 

o sebe rozhodovať, vezieme sa iba prúdom rieky, ktorú reguluje zopár mocných tohto 

sveta. Skutočne slobodný človek berie zodpovednosť za svoju existenciu do vlastných 

rúk, žije v súlade s okolitým svetom, spoločenstvom a prírodou, z ktorej vzišiel , a ktorá 

je stále mocnejšia ako človek. 

 

Mechanizácia a automatizácia spoločnosti nadobúda v súčasnosti svoje limitné 

rozmery. Človek je súčasťou prírody a pomocou modernej techniky sa jej odcudzil až 

do takej miery, že jej prestáva rozumieť. Stávame sa otrokmi moderných výdobytkov,  

ktoré ak prestanú fungovať, sú schopné odstaviť nielen domácnosť, ale všetky odvetvia 

národného hospodárstva, a my až vtedy s prekvapením zisťujeme, aké je všetko krehké, 

ako sme existenčne závislí na dodávke plynu, elektriny, ropy. 

 

Za posledných 100 rokov nastal taký prudký nárast automatizácie, že ľudstvo 

postupne stráca schopnosti svojich predkov, pričom inovácie, pri dodržaní 

kvalitatívnych požiadaviek, je možné realizovať vždy len do určitej miery. Od istého 

okamihu ide inovácia ruka v ruke so znižovaním kvalitatívnych vlastností výrobkov 

s výrazným znižovaním ich životnosti. Masová produkcia znevýhodňuje všetky 

manuálne výrobné postupy, pri ktorých je ľudská šikovnosť individuálneho jedinca 

základom výroby. 

 

Nepopierame, aj my sa tešíme z niektorých technických výdobytkov, internetu 

či mobilu, ale myslíme si, že dosiahnutú technickú úroveň je nevyhnutné zosúladiť 

s prírodou tak, aby sme ju nepoškodzovali. To si však vyžaduje zmenu myslenia 

a zmenu manuálnych zručností. Pokrok je nutné zregulovať tak, aby ľudskej populácii 

prinášal skutočný úžitok. Spolu s nedostatkom energií, ktoré sa prejavujú ich takmer 

dennodenným zdražovaním, je potrebné hľadať riešenia hlavne pre budúcnosť. 
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4 Permakultúra a mladí 

 
„Permakultúra nie je cieľ, ale cesta, ako sa pre každého človeka dá 

primeranými krokmi dopracovať k trvalo udržateľnému životu.“ (Černáková, 2013)  

 

Permakultúru môžeme definovať ako trvalú kultúru plodín, t. j. spoločenstvá 

rastlín a drevín vo vhodných, navzájom prospešných kombináciách. (Antal, 2013) 

 

Pôvodný význam pojmu permakultúra vychádzal z anglického slovného 

spojenia permanent agriculture a znamenal permanentné poľnohospodárstvo, teda 

poľnohospodárstvo schopné fungovať na danom mieste donekonečna. (Jesenský, 2011)  

 

Permakultúra vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, 

ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Cieľom je 

dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí, poskytujúce im potraviny, energiu, 

bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby. (Jesenský, 2011)  

 

V poslednom čase sa spomína spojenie permakultúrny dizajn, resp. 

permakultúrna filozofia života. Permakultúra a dizajn na nej založený, nám ľuďom, 

umožňuje konečne zladiť svoje túžby po harmonickom, zdravom a plnohodnotnom  

živote s možnosťami krajiny, pričom dokážeme efektívne využiť zdroje, ktoré sa okolo 

nás nachádzajú bez toho, aby sme museli prírodu devastovať, zvieratá trápiť a rastliny 

nútiť žiť v umelých podmienkach. (Černáková, 2013) 

 

Vďaka permakultúre, ktorá sa rýchlo rozvíja aj na Slovensku, dochádza 

k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných 

sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a miest, 

ktoré stále viac pohlcujú aj nás, mladých ľudí. 

 

Aj my si už pomaly uvedomujeme dôležitosť tohto nazerania na život 

a začíname sa zapájať do spoločenstiev, ktoré sa pokúšajú zastaviť ďalšie drancovanie 

prírody a zeme. Takýchto spoločenstiev je už pomerne veľa a jedným z nich, v našom 

blízkom okolí, je aj mladá rodina žijúca na kopci Cikora nad Malým Šarišom, ktorá sa 

tu už tretí rok stará o svoje hospodárstvo ohradené symbolickými plotmi, rozryté 

hlbokými brázdami a jamami plnými dažďovej vody, pestrej zmesi mladých ovocných 
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stromčekov a kríkov, ihličnanov a listnáčov vo vysokej tráve, čo naznačujú len do zeme 

zastoknuté palice ukončené plastovými jogurtovými pohárikmi. Niekdajšie lány 

desiatky rokov udržiavaných polí a pasienkov zarastajú podľa niekoho burinou, ale 

podľa domácich ide o rastlinky, ktoré dokazujú, že po desaťročiach obrábania 

a chemického ošetrovania sa pôda pomaly opäť spamätáva.  

 

Spoločenstvo má už mnohých nadšencov, pričom najmladší má 20 rokov. Spolu 

ekologicky obhospodárujú jedenásť fariem a veria, že o pár rokov budú úplne 

potravinovo sebestační.  

 

Záverom ešte vyjadrenie Kataríny, jednej z hlavných predstaviteliek 

spoločenstva pri Malom Šariši: „Biopotraviny v obchodoch sú často drahšie ako tie od 

veľkovýrobcov, ale permakultúra nás učí, ako si dopestovať kvalitnejšie, no hlavne 

zdravšie. Je to však predovšetkým spôsob myslenia a spôsob života. A my ho 

jednoducho žijeme.“ 

 

A toto je práve dôvod, prečo sme prišli s našou Školou 3.tisícročia. Myšlienka 

permakultúry, ekologického hospodárenia, naučenia sa koexistencie s prírodou 

a pestovania zdravších, kvalitnejších produktov, je v dnešnej dobe z nášho pohľadu 

veľmi dôležitá. A nielen pre ľudí z mesta, keďže permakultúra nie je len o vidieku, 

nakoľko kúsok z nej si môže každý priniesť na svoj balkón, záhradku, na sídliská, 

prostredníctvom nej dokáže vytvárať koncepty „zelených“ budov a kancelárií, ale tiež 

prinavrátiť do škôl pestovanie a starostlivosť žiakov o školské záhrady. Je to len na nás, 

ako sa postavíme k svojmu životu, prírode a planéte. 

.
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5 ŠKOLA 3.TISÍCROČIA 

 
Vychádzajúc z nedávnej minulosti a analýzy súčasného stavu spoločnosti, 

rozhodli sme sa mladým ľuďom ponúknuť alternatívu vo vzdelávaní, ktorá spočíva vo 

vytvorení nového typu SOŠ s maturitou.  

 

Jej základnou filozofiou bude ponúknuť žiakom a formou kurzov, školení 

a prednášok aj širokej verejnosti, iný pohľad na ekonomicko-hospodárske zabezpečenie 

jedinca a jeho rodiny. Jednotlivé odborné predmety a praktický výcvik dajú žiakom 

podrobné znalosti napr. z oblasti ekologického poľnohospodárstva, energetického 

hospodárstva, ekonomiky a podnikania,  zdravovedy,  žiaci  sa  naučia  technicky 

myslieť  a techniku efektívne využívať v prospech človeka pri dodržaní všetkých 

environmentálnych zásad. Praktické technické riešenia umožnia žiakom nadobudnúť 

manuálne zručnosti, logické myslenie a duševnú silu zdolávať aj zdanlivo 

neprekonateľné prekážky. 

 

Žiaci získajú vedomosti a zručnosti napríklad aj z oblasti pestovania 

a spracovania biopotravín, energetických plodín, prírodného liečiteľstva a chovu 

úžitkových zvierat. Praktické znalosti starých remesiel v kombinácii so súčasnou 

technikou im otvoria priestor vlastnej realizácie. Nekonfrontačné skĺbenie sveta 

techniky a prírody ponúka nový životný štýl a nové vedomie jednotlivca, ktorý bude 

prispôsobený a pripravený čeliť aj prípadnej hospodárskej, energetickej a potravinovej 

kríze.  

 

Absolvent bude schopný s minimálnymi finančnými nákladmi vybudovať malú 

farmu, ktorej bioprodukty budú na trhu veľmi žiadané, bude schopný budovať 

a prevádzkovať zariadenia na výrobu energie, bude dobre fyzicky i duševne pripravený, 

schopný triezvo pristupovať k životným problémom a hľadať riešenia pre život. 

 

Nosným prvkom výučby bude vedenie žiakov k nezávislej existencii 

a sebestačnosti, k formovaniu slobodného uvažovania a vedomia, k budovaniu 

vlastného sebavedomia a pocitu, že niečo vedia a dokážu, k uctievaniu tradícii predkov 

a národnej hrdosti, k rešpektovaniu prírodných zákonitostí a k výchove duševne 

i fyzicky zdatného jedinca, ktorý sa dokáže postarať o rodinu a čeliť prípadným 

životným nepriazniam. 
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5.1 Škola – opis prostredia, technické zabezpečenie 

 
Vyučovací proces bude prebiehať v škole v dvoch navzájom previazaných 

úrovniach - teoretickej a praktickej. Teoretické vyučovanie bude realizované prevažne 

v budove školy v klasických triedach vybavených notebookmi s internetovým 

pripojením pre každého žiaka. Časť hodín sa bude vyučovať aj mimo budovu školy 

v reálnych firmách, podnikoch, inštitúciách, laboratóriách. Praktické vyučovanie bude 

prebiehať v odborných dielňach, družobných farmách a na pozemkoch a účelových 

plochách, ktoré budú vo vlastníctve školy.  

 

Škola bude ponúkať žiakom aj široké možnosti športového vyžitia, či už 

v telocvični, posilňovni, saune, bazéne a športovom areáli. Žiaci sa vo svojich 

voľnočasových aktivitách môžu venovať aj iným zaujímavým a užitočným činnostiam 

ako napríklad sokoliarstvu, jazdectvu, streľbe zo zbrane, kuše, luku a mnohým ďalším.  

 

5.2 Vzdelávací systém – teoretická príprava 

 
Celá metodika výučby bude rozdelená do dvoch úrovní: 

1. úroveň žiak 

2. úroveň učiteľ 

 

1.  Úroveň žiak. Žiaci počas vyučovania nebudú musieť písať žiadne poznámky. 

Všetky informácie prednášané učiteľom budú zhrnuté v študijnom materiáli, ktorý budú 

mať k dispozícií. Ten bude rozdelený na dve časti. V prvej sa bude nachádzať obšírnejší 

opis problematiky s odkazmi na zdroje a doplňujúce materiály. V druhej časti bude 

sumárny výťah najdôležitejších poznatkov, ktoré musí žiak nevyhnutne poznať. Na 

konci každej kapitoly sa budú pre žiakov nachádzať rôzne úlohy a kontrolné otázky 

formou hier a kvízov, aby si mohli zábavnou a nenásilnou formou upevniť daný 

tematický celok. 

 

Počas vyučovania sa žiaci aj učiteľ môžu sústrediť na preberané učivo 

a nestrácajú čas písaním poznámok. Tento metodický postup umožňuje venovať sa plne 

a efektívne danej problematike a zároveň umožňuje viesť výučbu nielen v budove 

školy, ale aj v exteriéri, poskytuje väčší priestor na otázky, diskusiu, doplňujúce 

vysvetlenia a pochopenie učiva. 
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2.  Úroveň učiteľ. Učiteľ má podrobne vypracovaný tematický plán, ku 

každému tematickému celku má k dispozícií rozsiahly študijný materiál, ktorý je 

základom vzdelávania učiteľa, a ktorý sa priebežne dopĺňa a aktualizuje, a to nielen 

učiteľským zborom, ale aj participujúcimi ustanovizňami (partnerské firmy, podniky, 

inštitúcie, vysoké školy, SAV, výskumné ústavy a iní odborníci z praxe). 

 

Teoretická príprava zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov bude 

cielene zameraná na situácie a riešenie problémov v súvislosti so zameraním školy. 

Výučbu bude realizovať stály pedagogický zbor, ale aj externí zamestnanci. 

 

5.3 Vzdelávací proces – praktická príprava 

 
Praktická príprava bude prebiehať v odborných dielňach, na súkromných 

pozemkoch a účelových plochách školy. Bude nadväzovať na teoretickú časť a budú 

vzájomne prepojené. 

 

Praktické príprava sa bude realizovať v nasledujúcich predmetoch:  

 

1. Ekologické poľnohospodárstvo - realizované na princípoch permakultúry. 

Permakultúra je návod, technika, spôsob myslenia a životný štýl v jednom. Je to na 

etike založený dizajnérsky systém spojujúci zdravé bývanie, čisto získavanú energiu 

a bezpečnú produkciu potravín. Jej základné princípy sú: rešpektovanie prírodných 

zákonov, etické zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, využitie miestnych dostupných 

zdrojov, starostlivosť o planétu a ľudí, spájanie viac prvkov vo fungujúci celok, 

maximálna efektivita pri minimálne vloženej energii, rozmanitosť a originalita, 

kladný a tvorivý prístup k riešeniu problémov, delenie sa o nadbytočné zdroje, 

produkovanie len recyklovateľného odpadu, snaha urobiť život radostnejším 

a jednoduchším. 

 

Exkurzie: permakultúrne centrum v Malom Šariši, návšteva u horského farmára 

Seppa Holzera v Rakúsku.  

 

2. Výroba a spracovanie potravín - spracovanie mäsa a mäsových výrobkov, 

spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov, konzervácia, zaváranie 

a uskladňovanie potravín, základy včelárstva, pečenie chleba, prírodné liečivá 

(zbieranie, sušenie a príprava čajových zmesí, mastí a bylinných extraktov), pestovanie 
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húb atď. 

 

3. Tradičné remeslá - výroba výrobkov z dreva, hliny, prútia, kovu, základy 

šitia, pletenia, háčkovania, stavba pecí a kozubov. 

 

4. Strojárstvo/stavebníctvo - technická realizácia veternej a vodnej turbíny, 

montáž parného stroja, splyňovača na výrobu elektrickej energie, výstavba skleníka, 

stavba domov z netradičných materiálov (hlina, drevo, slama) a pod. 

 
5.3.1 Učebný plán 

 
Škola (názov, adresa) SOŠ 3. tisícročia Prešov 

Názov ŠkVP Hospodárenie 

Kód a názov ŠVP 
63 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby 

Kód a názov študijného odboru 6341 5 hospodárenie a podnikanie 

Stupeň vzdelania 
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 

3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy súkromná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Kategórie a názvy vyučovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2.   3.  4. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 17 17 16 16 66 

Jazyk a komunikácia     28 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 

prvý cudzí jazyk a)  3 3 3 3 12 

druhý cudzí jazyk a) 1 1 1 1 4 

Človek, hodnoty a spoločnosť     6 

dejiny 1 1 - - 2 

občianska náuka 1 1 1 1 4 

Človek a príroda     10 

chémia 1 1 - - 2 

fyzika 1 1 - - 2 
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ekológia 1 1 2 2 6 

Matematika a práca s informáciami      12 

matematika a) 1 1 1 1 4 

informatika a) 2 2 2 2 8 

Zdravie a pohyb     10 

telesná výchova a), c) 1 1 1 1 4 

zdravoveda 1 1 2 2 6 

Odborné vzdelávanie 17 17 16 16 66 

Teoretické vzdelávanie 9 9 7 7 32 

ekonomika 2 2 2 2 8 

podnikanie 2 2 2 2 8 

účtovníctvo a)  2 2 2 2 8 

technické kreslenie 2 2 - - 4 

energetické hospodárstvo 1 1 1 1 4 

Praktická príprava 8 8 9 9 34 

ekologické poľnohospodárstvo 2 2 2 2 8 

výroba a spracovanie potravín 2 2 2 2 8 

tradičné remeslá 2 2 3 3 10 

strojárstvo/stavebníctvo/ručné práce 2 2 2 2 8 

Spolu 34 34 32 32 132 

Účelové kurzy/učivo      

Prax - - 2 2 4 

Kurz na ochranu človeka a prírody g)  1 1 - - 2 

Telovýchovno-výcvikový kurz h)  - - 1 1 2 

Účasť na odborných akciách 1 1 1 1 4 

 

5.4 Záver štúdia a uplatnenie absolventov 

 
Založenie a budovanie ekozáhrady na princípoch permakultúry bude počas 

štúdia povinné pre každého žiaka školy. Výsledok svojho štvorročného hospodárenia 

by následne prezentoval na praktickej maturitnej skúške. Obhajoba praktickej 

maturitnej skúšky by súčasne pozostávala aj z ukážky ovládania voliteľného tradičného 

remesla či  už kováčstva, drevárstva, krajčírstva, kachliarstva, hrnčiarstva, na ktoré sa 

žiak počas svojho štúdia špecializoval v 3. a 4. ročníku. 

 

Ak sme už pri maturite, tá by samozrejme pozostávala aj z teoretickej časti - 

maturity zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a odborných predmetov.  

Maturitu v našej škole by si podľa záujmu mohli doplniť aj absolventi 3-ročných 

učebných odborov, a to formou 2-ročného nadstavbového štúdia či žiaci iných 

maturitných odborov. 
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Absolventi Školy 3. tisícročia si môžu nájsť široké uplatnenie - ako samostatne 

hospodáriaci pestovatelia a chovatelia, predajcovia bioproduktov, húb, liečivých rastlín 

a výrobkov z nich, zruční remeselníci a majstri, zakladatelia a školitelia budovania 

ekozáhrad a fariem na princípoch permakultúry, odborníci na využitie alternatívnych 

zdrojov energie a výstavbu nízkoenergetických domov z prírodných materiálov, 

záhradní architekti, odborníci na stavbu koreňových čističiek odpadových vôd,  

prírodných jazierok (kúpalísk) či poradcovia zdravého bývania feng-shuei. Svoje 

vedomosti si môžu rozšíriť aj na vysokých školách nielen poľnohospodárskeho, 

lesníckeho, veterinárneho a ekonomického zamerania, ale aj na VŠ zameraných na 

architektúru, cestovný ruch či strojárenskú a stavebnú výrobu. 

 
5.5 Finančná a ekonomická stránka školy 

 
Škola bude mať okrem štandardného príjmu na žiaka v zmysle planých zákonov 

SR aj príjmy na základe projektov a fondov z EÚ a ďalšie príjmy z možnej 

podnikateľskej činnosti: 

 

1. predaj biopotravín a bioproduktov 

2. predaj výrobkov žiakov z ich činnosti na praxi 

3. predaj fariem na „kľúč“ 

4. poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rámci zamerania školy 

5. vedenie kurzov tradičných remesiel 

6. prenájom priestorov školy 

 
1.  Predaj biopotravín a bioproduktov - škola bude mať vlastné účelové 

plochy, ktoré budú obrábané ekologickým poľnohospodárstvom. Vyprodukované 

ovocie, zelenina, med, huby, vajíčka, mlieko a mliečne výrobky, ryby, mäso a mäsové 

výrobky, ako i samotný predaj zvierat sa bude realizovať „priamo z dvora“ širokej 

verejnosti, alebo si ich môžu za zvýhodnené ceny nakupovať aj samotní zamestnanci 

školy pre potrebu svojich rodín. 

 

2.  Predaj výrobkov žiakov z ich činnosti na praxi - predaj výrobkov z dreva, 

hliny, prútia, kovu, predaj odevov, pletených a háčkovaných doplnkov, stavba rôznych 

typov pecí a kozubov. 
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3.  Predaj fariem na „kľúč“ - škola zo zisku kupuje pozemky, na ktorých 

následne „realizuje výučbu“ - zakladanie ekozáhrad na princípoch permakultúry. Takto 

vybudovanú a zabehnutú farmu škola následne odpredá, časť zisku použije na 

prevádzkové náklady a zvyšnú časť použije na kúpu ďalších pozemkov. 

 

4.  Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť - ponuka smeruje k širokej 

verejnosti a vyplýva z hlavnej orientácie školy. 

 

5.  Vedenie kurzov tradičných remesiel - pre záujemcov a nezamestnaných. 

 

6.  Prenájom priestorov školy - triedy, telocvičňa, sauna, bazén, posilňovňa, 

vonkajšie športoviská, odborné dielne. 

 

5.6 Spoločenský prínos 

 
Súčasný spôsob nášho života „nad pomery“ - mať všetko a nič tomu 

neobetovať, prináša nestabilitu, ktorú pociťujeme v podobe prehlbujúcej sa krízy 

a zhoršujúceho sa stavu prírodného prostredia. Ekonómovia a politici robia opatrenia, 

ktoré však prinášajú len krátkodobé výsledky. Výrobky a potraviny v obchodoch majú 

kvalitu na hranici použiteľnosti a nezávadnosti. Putujú z jedného konca zemegule na 

druhý, preto sa napríklad ovocie a zelenina musia zbierať nezrelé, aby vydržali 

transport loďou resp. kamiónom. S nákladným prevozom súvisí samozrejme aj cena 

tovaru a ten, aby bol čo najlacnejší, sa musí vyrábať z menej kvalitných materiálov. 

Vyrába sa tovar nielen s krátkou životnosťou, ale okrem neho aj množstvo zbytočných 

vecí, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujeme. Pre to všetko „haraburdie“ je samozrejme 

potrebné zabezpečiť aj bezpečnú likvidáciu, čo nesmierne zaťažuje životné  prostredie. 

 

Po novembri v roku 1989 tvrdili ekonómovia našim rodičom, že bude trvať  

približne desať rokov, kým dosiahneme životnú úroveň Rakúska. O niekoľko rokov to 

prehodnotili a svoje tvrdenie opravili na dvadsať rokov. Dnes, od novembra 1989, 

ubehlo takmer 23 rokov a naša životná úroveň siaha tej rakúskej sotva po päty. 

„Šetríme“ už desaťročia, napriek tomu je naša krajina stále viac a viac zadĺžená. 

Obyčajní ľudia pritom pracujú, platia dane, sporia, no aj tak nič nemajú, len samé 

dlžoby, ktoré získali prostredníctvom hospodárenia štátu, nevediac ako, kedy, za čo, 

a ani komu ich vlastne musia splácať. Táto krátka historická epizóda našej krajiny 

svedčí o tom, že takto fungujúci systém, slušne povedané, nie je v poriadku.  
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Spoločenská hodnota jedinca nezávisí len od jeho vedomostí, ale i od schopnosti  

tieto svoje znalosti reálne transformovať do života. Teoretická príprava bez praktických 

zručností pripraví do života človeka neskúseného, neistého, pretože zdravé 

sebavedomie človeka pramení v praktických skúsenostiach, ktoré naša škola dáva 

zvlášť do popredia. Veď len pri takom hľadaní zamestnania, je veľký rozdiel medzi 

tým, keď mladý človek vie napríklad, ako teoreticky funguje veterná elektráreň a tým, 

keď takúto elektráreň (i keď len jej jednoduchšiu verziu) spolu so svojimi spolužiakmi, 

postavil a sprevádzkoval. 

 

Radi by ste navštevovali školu, ktorú sme vám predstavili? Nie je nič 

jednoduchšie. Stačí si podať prihlášku, urobiť vstupné psychologické testy, a keďže ide 

o súkromnú školu, zaplatiť aj povinné školné, ktoré je podľa nášho názoru cenovo 

prijateľné, vzhľadom na možností, ktoré škola žiakom ponúka. Už počas štúdia si môžu 

žiaci privyrobiť predajom svojich vlastnoručne vyrobených výrobkov, vypestova ných 

potravín a odchovaných zvierat, poradenskou činnosťou pri zakladaní ekozáhrad, 

výpomocou na družobných farmách a pod. 

 

Počas svojho štúdia navštívite aj mnoho zaujímavých miest, fariem, združení , 

a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, stretnete sa s mnohými šikovnými ľuďmi 

a odborníkmi z tej ktorej oblasti, jednoducho s ľuďmi, ktorí sú zanietení pre svoju 

prácu, a ako sa vraví, „naladení na spoločnú nôtu“. Získate to, čo vám nikdy nikto 

nevezme - vedomosti, zručnosti, odbornosť, sebestačnosť, rozhľad a všestrannosť. 

 

Obsahová náplň niektorých odborných predmetov sa nachádza v Prílohe B. 
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6 Dotazník a jeho vyhodnotenie 

 
V dňoch od 23. 1 - 27. 1. 2012 a následne 12. – 13. 2. 2013 sme vykonali 

prieskum vo forme dotazníka medzi spolužiakmi našej školy. Oslovených bolo celkovo 

120 žiakov vo veku 16 - 18 rokov a o rok neskôr 100 prvákov vo veku 15 -16 rokov. 

 

Dotazník pozostával z dvoch častí. V 1. časti sme položili respondentom 

vedomostné otázky, ktoré sa týkali ekológie, zdravia a ekonomiky. Cieľom bolo zistiť, 

aké blízke sú im dané témy a donútiť ich k zamysleniu sa nad danými otázkami. V 2. 

časti sme sa snažili odhaliť ich záujem prevziať zodpovednosť za svoj život. 

 

Na 1. časť dotazníka s 10-timi otázkami (znenie otázok sa nachádza v prílohe 

A) odpovedali respondenti vo veku 16 – 18 rokov takto: 

 3 správne odpovede - 20 respondentov - 17 % 

 4 správne odpovede - 41 respondentov - 34 % 

 5 správnych odpovedí - 49 respondentov - 41 % 

 6 správnych odpovedí - 10 respondentov - 8 % 

    

Na 1. časť dotazníka s 10-timi otázkami (znenie otázok sa nachádza v prílohe 

A) odpovedali respondenti vo veku 15 – 16 rokov o rok neskôr takto: 

 3 správne odpovede - 17 respondentov - 17 % 

 4 správne odpovede - 33 respondentov - 33 % 

 5 správnych odpovedí - 50 respondentov - 50 % 

 6 správnych odpovedí - 6 respondentov - 6 % 

 

 

Na 2. časť dotazníka odpovedali respondenti nasledovne (odpovede za oba roky 

sme zrátali): 

 

1.  Myslíte si, že na základe odpovedí z 1. časti dotazníka ste dostatočne pripravení 

na život v 3. tisícročí? 

a) áno (60 %) 

b) nie (12 %) 

c) neviem (24 %) 

d) nezaujíma ma to (4 %) 
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2.  Je podľa vás dobré poznať odpovede aj na takéto a podobné otázky, ktoré sa 

vyskytli v 1. časti dotazníka? 

a) áno, dávajú človeku prehľad a široký 

rozhľad, možnosť správne sa 

rozhodnúť(72 %) 

b) nie je to potrebné vedieť, človek ak má 

peniaze kúpi si všetko (3 %) 

c) nepotrebujem to vedieť, svet aj tak nezmením (20 %) 

d) neviem sa vyjadriť(5 %) 
 

3.  Aká je predstava vášho života po ukončení školy (strednej prípadne  vysokej)? 

a) vezmem pôžičku z banky a kúpim si všetko, čo potrebujem pre 

osamostatnenie (9 %) 

b) mám rodičov, ktorí ma zabezpečia (23 %) 

c) teraz to neriešim, nejako len bude (29 %) 

d) viem o oblasti na trhu, ktorá je žiadaná, 

má perspektívu, chcem sa v nej rozvíjať 

a založiť si vlastnú firmu (39 %) 

 

4.  Myslíte si, že škola, na ktorej študujete, prípadne chcete študovať (VŠ), vás 

dostatočne pripraví na budúci život? 

a) určite áno (17 %) 

b) čiastočne áno (57 %) 

c) vôbec nie (18 %) 

d) neriešim to, ide mi len o papier (8 %) 

 

5.  Ak by ste mali možnosť, chceli by ste študovať na škole, ktorá by vám ponúkla 

znalosti a zručnosti z oblasti výroby energie, potravín, vody a spracovania 

surovín, ktoré sa javia ako kľúčové pre život v treťom tisícročí? 

a) áno (48 %) 

b) nie (19 %) 

c) neviem (27 %) 

d) je mi to jedno (6 %) 
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7 Analýza výsledkov dotazníka 

 
Na základe analýzy odpovedí respondentov 1. časti dotazníka sme dospeli 

k záveru, že mladí ľudia nevedia, majú mylné predstavy, alebo sa nezaujímajú 

o fungovanie tohto sveta. Ani jeden z respondentov nemal viac ako 5 správnych 

odpovedí. Z uvedeného vyplýva, že mladí ľudia sú príliš spätí s konzumným spôsobom 

života, nezamýšľajú sa, čo odkiaľ pochádza, prípadne čo s čím v ich životoch súvisí, 

berú veci tak, ako sú dané. Chýba im pohľad na svet okolo nich z iného uhla.  

 

S výsledkami 2. časti dotazníka sme vcelku spokojní. Mladí ľudia aj keď 

nemajú dostatok vedomostí, ako žiť a jestvovať zdravšie, prejavili záujem o túto oblasť, 

dokonca sa majú záujem v tomto smere aj vzdelávať. A to je to, čo nás veľmi teší. Je už 

len na kompetentných, aby sa nad tým zamysleli a niečo urobili aj oni v prospech tejto 

a nasledujúcich generácií. Človek nemusí devastovať prírodu, aby mohol žiť, dokáže 

s ňou jestvovať v súlade, stačí viac osvety a zníženie svojich osobných nárokov. 
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8 Závery práce 

 
Naša škola je školou nového veku, alebo ako už jej názov hovorí - Školou 

3. tisícročia. Ponúka alternatívu súčasnej hospodárskej reality bez budúcnosti. Ponúka 

vedomosti a zručnosti využiteľné v reálnom živote, ponúka tak dôležité istoty. 

Absolvent školy sa dokáže presadiť v životne najdôležitejších oblastiach, ktoré budú 

s prichádzajúcimi hospodárskymi problémami stále viac a viac žiadané.  

 

Dokáže produkovať zdravotne nezávadné potraviny, bude vedieť postaviť 

jednoduchý a účelný príbytok, bude poznať spôsoby výroby energie pre vlastnú 

potrebu, dokáže si vyrobiť a zabezpečiť prevažnú časť predmetov dennej spotreby. 

Absolventi školy budú teoreticky, ale aj prakticky vzdelaní, manuálne zruční a schopní 

pre svoj život a spoločnosť využívať technické výdobytky spolu s rešpektovaním 

prírodných zákonitostí. 

 

Škola dáva dôraz na to, aby sme nezabúdali na rokmi overené vedomosti, 

poznatky a zručnosti našich predkov. Slovensko bolo od nepamäti krajinou šikovných 

remeselníkov, majstrov a dobrých hospodárov. V každom dvore sa čosi pestovalo, či 

chovalo. Ľudia žili skromne, v súlade s prírodou, vždy sa spoliehali iba na seba a svoje 

základné životné potreby si dokázali zabezpečiť sami.  

 

Snažme sa poučiť z histórie, vážme si svoje korene a ctime tradície. Aj my by 

sme predsa chceli mať zdravé ovocie a zeleninu, piť nezávadnú vodu, jesť mäso bez 

chemických prísad, dýchať čistý vzduch, aby nás tak ľahko nezkolila vtáčia chrípka či 

baktéria E-coli. Nechceme žiť pod neustálym stresom a v neistote, čo bude zajtra, 

v prostredí zamorenom chemickými látkami s množstvom škodlivého elektros mogu. 

Nechceme našim deťom ukazovať včely iba z obrázkov! 

 

Je na čase, aby sme sa spamätali, nepustošili naše životné prostredie a mysleli aj 

na budúce generácie. Hospodárme rozumne, ekonomicky, racionálne a efektívne, žime 

v harmónii s prírodou, zosúlaďme fungovanie súčasných technických výdobytkov  

s prírodnými zákonmi. Vráťme priemysel a poľnohospodárstvo späť do našich rúk, 

pretože Slováci chcú, vedia a majú chuť pracovať. Vždy to tak bolo, a malo by to tak aj 

byť. Musíme sa spoliehať sami na seba, nie iba na pomoc z Európskej únie.  
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Niekde treba začať, preto sme sa rozhodli, prostredníctvom Školy 3. tisícročia, 

dať mladým ľuďom šancu niečo sa naučiť, vziať život do vlastných rúk a postarať sa 

nielen o seba, ale postaviť sa zodpovedne aj za osud ďalšej generácie. 
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Zhrnutie 

 
V teoretickej časti sa zameriavame na naše videnie a analýzu súčasného sveta. 

Následne predstavujeme permakultúru a jej rozvoj v rámci spoločenstiev najmä 

mladých ľudí. 

 

V praktickej časti podávame návrh Školy 3.tisícročia. Praktickú časť tvorí aj 

dotazník s analýzou jeho výsledkov. 

 

Práca je prínosná v oblasti videnia súčasného sveta a snahy ho zmeniť mladými  

ľuďmi, ktorí nechcú žiť konzumným spôsobom života a chcú šetrne využívať prírodné 

zdroje. 
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Prílohy 

 
Zoznam príloh: 

Príloha A: Dotazník 

Príloha B: Obsahová náplň odborných predmetov.  

Príloha C: Obrázky ekozáhrad 

 



Príloha A: Dotazník 

 
Dotazník 1. časť 

 
Vážený respondent, respondentka, 

 

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie 1. a 2. časti dotazníka, ktorý nám slúži 

ako pomôcka pri hodnotení postojov mladých ľudí k prírode a hospodárstvu, a ktorý sa 

zároveň snaží odhaliť váš záujem či nezáujem o kvalitatívnu zmenu svojho života. 

 

Správnu odpoveď prosíme zakrúžkujte.  

 
1.  Ak porovnáme dom z hliny a rovnaký dom z tehál, platí: 

a) na stavbu domu z tehál potrebujeme 2x viac energie ako na stavbu domu z  

hliny 

b) na stavbu domu z hliny potrebujeme 40x menej energie ako na stavbu domu z 

tehál  

c) je to u oboch domov rovnaké 

 

2.  Akú účinnosť má tradičná kachľová pec? 

a)   25  % 

b)   60  % 

c)   85  % 

 
3.  Čo je stévia? 

a) je to rastlina, ktorej listy sú 200 – 300x sladšie ako cukor 

b) je to destilát, ktorý sa vyrába z cukrovej trstiny 

c) je to syntetická droga 

 
4.  Čo si myslíte, čím sú kryté peniaze, ktoré používate? 

a) zlatom 

b) nehnuteľnosťami  

c) dlhom 

 

5.  Čo podľa vás meria HDP (hrubý domáci produkt)? 

a) životnú úroveň obyvateľstva 

b) ekonomickú aktivitu, od ktorej sa neodvíja životná úroveň obyvateľstva 

c) koľko tovaru sa vyvezie z krajiny 

 

 



6.  Geneticky modifikovane potraviny (GMO) sú: 

a) plodiny, ktorých vyššia kvalita bola dosiahnutá výberom najlepších jedincov 

b) plodiny s nepredvídateľnými reakciami na životné prostredia a zdravie človeka 

c) plodiny s vysokým obsahom lepku 

 
7.  Permakultúra je: 

a) harmonické nažívanie ľudí s prírodou 

b) permanentné drancovanie prírody, ťažba nerastných surovín, znečisťovanie 

ovzdušia 

c) kultúrne dedičstvo 

 

8.  Globálne otepľovanie je spôsobené:  

a) človekom 

b) je to mýtus, v skutočnosti ide o prírodný cyklus, na ktorý má človek minimálny 

vplyv 

c) chemtrailsom (postrek z lietadiel) 

 
9.  Čo je kogeneračná jednotka? 

a) chovná stanica čistokrvných plemien zvierat 

b) viacgeneračný bytový dom 

c) zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie 

 

10.  Ktoré potraviny majú negatívny vplyv na zdravie človeka? 

a) kyslé 

b) zásadité 

c) obe majú negatívny vplyv 

 
Vyhodnotenie: 

 

Za každú správnu odpoveď získavate jeden bod. Ak máte viac ako 5 bodov 

máte predpoklad byť úspešný v treťom tisícročí. Ak máte menej ako 5 bodov, mali by 

ste sa viac zaujímať o život okolo seba. 

 

Tretie tisícročie bude tisícročie odlišné od tých predchádzajúcich. Bude doslova 

existenčne zamerané na zdroje surovín, energie, potravín a vody. Aj keď sa na danú 

tému hovorí na medzinárodných fórach, znalostí ľudí v tomto smere sú napriek tomu 

veľmi slabé. 

 



Dotazník 2. časť 

 

1.  Myslíte si, že na základe odpovedí z 1. časti dotazníka ste dostatočne pripravení 

na život v 3. tisícročí? 

a) áno 

b) nie 

c) neviem 

d) nezaujíma ma to 

 

2.  Je podľa vás dobré poznať odpovede aj na takéto a podobné otázky, ktoré sa 

vyskytli v 1. časti dotazníka? 

a) áno, dávajú človeku prehľad a široký rozhľad, možnosť správne sa rozhodnúť 

b) nie je to potrebné vedieť, človek ak má peniaze kúpi si všetko 

c) nepotrebujem to vedieť, svet aj tak nezmením 

d) neviem sa vyjadriť 

 
3.  Aká je predstava vášho života po ukončení školy (strednej prípadne  vysokej)? 

a) vezmem pôžičku z banky a kúpim si všetko, čo potrebujem pre osamostatnenie 

b) mám rodičov, ktorí ma zabezpečia 

c) teraz to neriešim, nejako len bude 

d) viem o oblasti na trhu, ktorá je žiadaná, má perspektívu, chcem sa v nej 

rozvíjať a založiť si vlastnú firmu 

4.  Myslíte si, že škola, na ktorej študujete, prípadne chcete študovať (VŠ), vás 

dostatočne pripraví na budúci život? 

a) určite áno 

b) čiastočne áno 

c) vôbec nie 

d) neriešim to, ide mi len o papier 

 

5.  Ak by ste mali možnosť, chceli by ste študovať na škole, ktorá by vám ponúkla 

znalosti a zručnosti z oblasti výroby energie, potravín, vody a spracovania 

surovín, ktoré sa javia ako kľúčové pre život v treťom tisícročí? 

a) áno 

b) nie 

c) neviem 

d) je mi to jedno 



Príloha B: Obsahová náplň niektorých odborných predmetov 

 
Zdravoveda: 

 časti tela, ľudské orgány, základný popis ich činnosti 

 epidemické ochorenia (choroba šialených kráv, vtáčia chrípka, E-coli...) 

 očkovanie pozitíva/negatíva, zloženie očkovacích látok, výroba a distribúcia 

 prírodné farmaceutiká – včelie produkty, huby (hliva ustricová), liečivé byliny 

a plodiny – detailný popis a použitie 

 alkalická strava, oddelená strava 

 nepatentovateľné techniky liečenia 

 negatívne vplyvy vysokých frekvencii na zdravie človeka (MHz) – mobilné 

telefóny, mikrovlnky, rádiové vlny, vysoké napätie, digitálne vysielanie, wi-fi 

 formy poškodzovania ľudského organizmu – stres, alkohol, cigarety, drogy, lieky, 

žiarenie, eliminácia týchto nežiaducich foriem 

 

Ekonomika a podnikanie: 

 vznik peňazí, formy 

 tvorba a kolobeh peňazí v súčasnosti 

 banky a ich postavenie v trhovom hospodárstve 

 základy burzových obchodov, komoditná burza 

 príčiny cyklicky sa opakujúci kríz 

 dôchodkový systém 

 daňový a odvodný systém 

 formy organizácií (združenia, družstvá, spol. s r. o., a. s.) 

 nadnárodné spoločnosti 

 

Energetické hospodárstvo: 

 vodné elektrárne – typy, technický popis, konštrukcia 

 veterné elektrárne – typy, technický popis, konštrukcia 

 bioplyn – zariadenia na výrobu, technický popis, konštrukcia, výrobcovia 

 spaľovne biomasy – tepelné zdroje 

 parný stroj – výroba tepla i elektrickej energie 

 kogeneračné jednotky 

 aplikácie zdrojov energie pre malé farmy 



 výroba dreveného uhlia – technický postup 

 stavby z prírodných materiálov – hlina, kameň, rákosie, slama, drevo 

 voľná energia – možné riešenia pre budúcnosť 
 

Ekologické poľnohospodárstvo: 

 techniky poľnohospodárstva používané v minulosti 

 druhy plodín –charakteristika, použitie, výživná hodnota 

 klasická poľnohospodárska prvovýroba (príprava pôdy, siatie, zber) 

 ovocinárstvo (pestovanie ovocných a úžitkových drevín, vrúbľovanie) 

 výhody/nevýhody chemických postrekov, pesticídy, alternatívne  riešenia 

 pestovanie energetických plodín (šťovík, konope siate, rýchlorastúce topole...) 

 vodné hospodárstvo v rámci prostredia malej farmy (zavlažovanie, zadržiavanie 

dažďovej vody, umelé jazierka) 

 základy chovu domácich a úžitkových zvierat 
 

Výroba a spracovanie potravín: 

 voda – techniky výroby nezávadnej vody (rôzne úrovne filtrácie, destilovaná 

voda) 

 výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov 

 produkty z obilovín 

 konzervácia a zaváranie potravín, konzervačné látky 

 výroba smotany, tvarohu, jogurtu, syra, bryndze  

 základy včelárstva 

 prírodné liečivá – príprava čajových zmesí, mastí, bylinných extraktov 
 

Tradičné remeslá – praktické činnosti:  

 stavba kachľových pecí a kozubov 

 výroba výrobkov z prútia 

 šitie, háčkovanie, pletenie 

 výroba produktov z hliny 

 drevárska výroba 

 kováčstvo 



Príloha C: Obrázky ekozáhrad 

 

Obr. 1 Rozmiestnenie jednotlivých plôch 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 3 Umiestňovanie rastlín a zvierat 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 5 Priaznivé spoločenstvá plodín 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Zóny a sektory 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 4 Príklad systémového riešenia 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 6 Nepriaznivé spoločenstvá plodín 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 
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Obr. 7 Mnohorakosť funkcií 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 9 Tvorenie spoločenstiev 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 11 Inšpirácia 

(rodovystatek.cz/inspirace.htm, 12.01.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 8 Racionálne využitie plôch 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 10 Prírodné jazierko 

(www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kptk/ 

prednaska5.pdf, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 12 Pestovanie vodných rastlín 

(rodovystatek.cz/sepp_holzer_voda.htm, 

12.01.2012) 
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Obr. 13 Lúčna fáza s drevinami 

(www.rodovystatek.cz/lucni_faze_s_ 

drevinami.htm, 12.01.2012) 

 

 
Obr. 15 Koreňová čistička 

(www.ekozahrady.com/korenova_ cistirna.htm , 

12.01.2012) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (www.ekozahrady.com/prirodni_bazen.htm, 

12.01.2012) 

 
Obr. 14 Liečivé byliny 

(rodovystatek.cz/sepp_holzer_byliny.htm, 

12.01.2012) 

 

 
Obr. 16 Prírodný bazén 

(www.ekozahrady.com/prirodni_bazen.htm, 

12.01.2012) 
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