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Vážení čitatelia Poddubáčika, 

 

dovoľte mi prostredníctvom nášho 

školského časopisu srdečne pozdraviť žiakov 

i zamestnancov školy. Ani sme sa nenazdali 

a máme za sebou 4 školské mesiace, pred sebou 

Vianoce, začiatok nového roku a za chvíľu 

polročné vysvedčenie a s ním spojené 

zhodnotenie vašich študijných výsledkov. 

Verím, že svojou usilovnosťou  

a zodpovednosťou urobíte všetko, aby Ste Vy aj Vaši rodičia boli spokojní. 

Neučíte sa pre školu, ale pre život a ten skutočne žičí odborne pripraveným, 

pracovitým, zodpovedným.  

Tým najdôležitejším cieľom školy je pripraviť Vás pre budúce 

povolanie. Aj pri zostavení plánu práce školy pre šk. rok 2018/2019 sme 

vychádzali z koncepčného zámeru rozvoja školy, analýzy výsledkov 

výchovy a vzdelávania za predchádzajúci šk. rok i podnetov 

zamestnávateľov.  

Naša Spojená škola je atypickou tým, že má sídlo v obci. Tí, ktorí 

navštívia školu sú príjemne prekvapení pekným prostredím, vzdelávacím 

programom i aktivitami pre verejnosť. Za rozhodujúci faktor pre výchovu 

a vzdelávanie žiakov školy považujem prístup učiteľov, majstrov 

a vychovávateľov ku každému žiakovi individuálne tak, aby ho pripravili, 

viedli pre úspešné zavedenie do zamestnania i k slušnému spôsobu života. 

Niet lepšieho ohodnotenia práce pre pedagóga, ako keď vidí svojho 

úspešného bývalého žiaka školy.  

Končiaci sa rok 2018 bol na našej školy bohatý na udalosti, a preto 

v krátkosti zopár informácií.  

- Informácie o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy za rok 

2017/2018 môžu nájsť na našej web stránke: www.sosbijac.edupage.org. 

Zároveň sa v Poddubáčiku chcem poďakovať jeho tvorcom 

a prispievateľom web stránky, najmä ZRTV Ing. A. Kamenickej. 
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- Úspešné a bezproblémové ukončenie šk. roku 2017/2018, maturitné 

skúšky, záverečné skúšky 

- Jún 2018 – začiatok realizácie projektu IROP – rekonštrukcia 

a modernizácia dielní 

- August 2018 – náhradné ubytovanie v podkroví šk. jedálne 

- Zahájenie a úspešný štart do nového šk. roku 

- 8.9.2018 – 18.ročník Dňa sv. Huberta obohatený o celoslovenskú 

súťaž vovábení zveri, otvorenie 2.časti poľovnícko-lesníckeho 

múzea 

- Október 2018 – realizácia projektu Erasmus + v Českej republike 

- Projekt rekonštrukcie telocvične nebol úspešný pre nedostatok 

prostriedkov 

- Rekonštrukcia fasády školy v Bystranoch 

- November 2018 – odovzdanie stavby rekonštrukcie dielní, strecha, 

okná, dvere, podlaha, vonkajšia omietka, odizolovanie stavby 

- Prebieha výberové konanie na vybavenie dielní a lesného 

špeciálneho traktora 

- Burzy, prezentácia školy na verejnosti, prezentovanie firiem 

vyrábajúcich lesnú techniku 

 

Školský život beží rýchlo. Jedna udalosť strieda ďalšiu. Práve Vianoce 

nás spomalia, vedú k stíšeniu a radosti z narodenia Ježiška. Želám Vám 

všetkým žiakom, zamestnancom a priateľom školy pri vianočnom 

stromčeku zdravie, šťastie, rodinnú pohodu. Prajem Vám všetkým úspešné 

vykročenie do nového roku 2019. 

 

Ing. Pavol Sedlák 

 Riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
28.júl 2018 – Medzynarodowe zawody 
drwali uczniów szkól leśnych   
 

Naši žiaci nezaháľali ani počas letných  
prázdnin a reprezentovali našu školu  na 
medzinárodnej súťaži v Poľsku. Filipa  
Slivenského (vľavo) a Jána Dora (vpravo) z 
III.A doprevádzal pán majster Š. Koperdák. 

...viac v článku Filipa a Jána... 
 

 
 

8.september 2018 – Deň sv. Huberta  
 

Tento rok sa konal už 
18.ročník spomienky na patróna všetkých 
poľovníkov sv. Huberta. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa postarali o jej organizáciu a všetkým 
návštevníkom. Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník! 

 
 

 
 
26. september 2018 – Európsky deň jazykov 
                          
 V septembri  
sme si spolu so žiakmi zasúťažili 
a pripomenuli dôležitosť cudzích jazykov 
v súčasnej dobe. 
   ...viac v článku G. Bereščáka... 
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7.október 2018 – Stretnutie veteránov 
 
V rámci propagácie školy na  
verejnosti sa v areáli školy uskutočnilo  
stretnutie veteránov z Prešova. 

 
 
 

 
 
11.október 2018 – Európsky 

týždeň športu 
 
To, že šport baví aj budúcich 
lesníkov, dokázali aj počas 
Európskeho týždňa športu. 

...viac v článku J. 
Notovného... 

   
                          
18.október 2018 – Predvádzacia akcia firmy STIHL 
 
Aj tento rok nás svojou návštevou poctila firma  
Stihl a našim žiakom predstavili novinky v 
oblasti  
záhradnej a lesnej techniky. 

 
 

 
 
23.október 2018 – Deň PSK 

 
 

V tento deň otvoril Úrad Prešovského samosprávneho 

kraja svoje dvere verejnosti. My sme si pôsobnosť PSK 

priblížili prezentáciou krás nášho kraja. 

 

 

 

24. október 2018 – Predvádzacia akcia firmy 

Husqvarna 

 
...a prišiel aj najväčší výrobca záhradného 

a rezacieho náradia na svete – firmy 
Husqvarna. Ďakujeme za prezentáciu. 
 
 
 
 
 

 
24.október 2018 – Futsal žiakov stredných 
škôl 

 
V Levoči sa konalo okresné kolo futsalu 

žiakov stredných škôl a naši žiaci tam ako inak 
nesmeli chýbať  Ďakujeme za reprezentáciu 
školy! 

  
 
25.október 2018 – Burza práce 
a odborného vzdelávania 

 
František Kollár (vľavo) a Jakub 

Fedor (vpravo) spolu s Ing. Bučákom boli 
aj na Burze práce a odborného 
vzdelávania v Poprade. 
 
 

 
26.október 2018 – Okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ 
 
   M. Hockicko, S. Maliňák, B. Biroščák a F. Slivenský repre- 
zentovali našu školu na Gymnáziu sv. Františka Assiského  
v Levoči na okresnom kole v stolnom tenise žiakov SŠ.  
Chlapci nám vybojovali krásne 2. miesto. 
 
                        Ďakujeme a zároveň blahoželáme!  

31 
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Október – november 2018 – Erasmus + 
 

Na prelome októbra a novembra sme sa zúčastnili 
aj programu Erasmus + v českom meste Jeseníky. 
 
 

 
 

6.november 2018 – Výchovný koncert 
 
Aj v tomto šk. roku k nám na výchovný 
koncert zavítala známa osobnosť, tento krát 
to bola Paulína Ištvancová známa zo speváckej 
súťaže Československo hľadá SuperStar. 
Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok. 

 
 

         
 

       9. november 2018 – Silná ruka stredoškolákov 
 
Samuel Maliňák a Tibor Lupták  
z III.A reprezentovali našu školu 
na súťaži SŠ v pretláčaní rukou 
pod názvom „SILNÁ RUKA“ v  
Prešove. 
 
 

 
 
16.november 2018 – Spoločná poľovačka 

 
Naši žiaci sa zúčastnili na spoločnej poľovačke na 
diviačiu zver v spolupráci s PRO-POPULO Spišské 

Podhradie. Ulovilo sa 20 kusov diviačej zveri. 
Blahoželáme!  

 

 

 

17.november – Medzinárodný deň 
študentstva 

 
Aj tento rok sme si besedou pripomenuli 
Medzinárodný deň študentstva a Nežnú 
revolúciu. 
 
 
 
 

 
  22.11.2018 – Poľovačka s orlami 
 
Druhú tohtoročnú poľovačku sme absolvovali 
aj so šikovnými orlami, ktorým nerobí 
problém chytiť aj dospelú líšku. 
 
 
 
November 2018 – Zelený objektív 

 
Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do fotografickej 
súťaže, ktorú organizujú LESY Slovenskej 
republiky spolu s Lesníckym a drevárskym 

múzeom vo Zvolene. Do súťaže sa zapojili Rastislav Tóth 
(I.A), Erik Stanko (I.A), Mário Gregor (I.A) a Adam Duda 
(III.A). Držíme chlapcom palce!  
                        ...viac v článku R.Tótha... 
 
 
 

28.november 2018 –Súťaž o najlepšie stredoškolské časopisy v Prešovskom kraji 
 
Tento rok sa nám podaril celkom milý 
úspech v podobe umiestnenia sa  v bronzovom 
pásme súťaže o najlepší stredoškolský časopis 
Prešovského kraja. Tešíme sa z úspechu 
a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa podieľajú 
na jeho tvorení. 
Pretože v jednote je sila, ale aj úspech!  7 8 



29.november 2018 – EXPERT Geniality Show 
 

Neobišli sme ani celoslovenskú žiacku vedomostnú 
súťaž, do ktorej sa zapojili zástupcovia každej triedy. 
Držíme našim chlapcom palce, aby obsadili čo 
najvyššiu priečku. 

 
 

29.november 2018 – 
Burza stredných škôl 

 
V novembri sme boli aj na burze stredných 

škôl, ktorá sa konala v Levoči. Reprezentovať nás 
boli Martin Novotňák z II.A a tretiak Ambróz Eliaš 
spolu s p. majstrom Bc. Slodičákom. 
 
 

3.12.2018 – Školské kolo olympiády 
v anglickom jazyku 

 
Prvý decembrový pondelok sa na našej 
škole konalo školské kolo OAJ, ktorého sa 
zúčastnili všetci tí, ktorým cudzí jazyk nie je 
cudzí. Víťazom sa stal štvrták Vincent 
Uličný, ktorý nás bude reprezentovať na okresnom kole olympiády v Poprade. 
Držíme mu palce! 

 
 
 
7.12.2018 – Stužková slávnosť 

 
Začiatkom decembra sa konala 

stužková slávnosť žiakov IV.A. Pán triedny 
učiteľ Ing. Ján Mulík odovzdal svojím 
zverencom maturitné stužky a spolu začali 
odratávať dni do maturitných skúšok. 
Držíme palce! 

 
 
 

10.12.2018 – Divadelné predstavenie 
 
Boli sme na divadelnom 

predstavení Spišského divadla v Spišskej 
Novej Vsi s názvom Reštavrácia, ktorej 
autorom je Ján Kalinčiak. Ďakujeme za 
skvelý kultúrny zážitok. 
 

 
 
                        14.12.2018 –  
Spoločná poľovačku na diviačiu zver 
 
Ďalší krásny poľovnícky piatok za nami 
a dva diviaky pred nami   

Lovu zdar! 
 
 
 

 

 
 

18.12.2018 – Vianočná zbierka 
 
Na našej škole sa uskutočnila zbierka, ktorá má 
pomôcť ľuďom v núdzi v Bijacovciach. Žiaci 
spojili sily a priniesli dary rôzneho druhu.  
                ...viac v článku E. Stanka... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 9 10 



MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÝCH DIELNÍ 

sa na našej škole začala v júni 2018 s podporou projektu IROP 

(Integrovaný regionálny operačný program) a nám sa podarilo 

    zachytiť jej realizáciu. Už teraz sa tešíme na výslednú podobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani počas lestných prázdnin nespíme na vavrínoch. Dňa 28. júla 

2018 sa v Poľsku konala medzinárodná súťaž -  Miedzynarodowe zawody 

drwali uczniów szkól leśnych.  Súťaže sa zúčastnili žiaci lesníckych škôl  z 

Poľska,Slovenska, Rumunska, Maďarska, Rakúska. Našu školu 

reprezentovali JÁN  DORO  a FILIP  SLIVENSKÝ. Dozor a podporu  im 

robili Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy a hlavný majster odborného výcviku 

p. Štefan Koperdák. Chlapci nám svoje pocity zo súťaže zhrnuli takto: 

 

Súťaž sa konala 

v Poľskom meste Leszko v júli – 

teda cez prázdniny. Najprv sa 

nám veľmi nechcelo, no potom 

sme trochu zmeny len uvítali. 

Bývali sme tam na internáte. 

Veľmi sa nám tam páčilo. 

Súťažili sme v piatich 

disciplínach: 1. Stínka stromu, 2. Výmena reťaze, 3. Kombinovaný rez, 

4. Presný rez, 5. Odvetvovanie. Najviac bodov sme získali za stínku 

stromu a kombinovaný rez.  

Skončili sme na 5. a 8. mieste z 11. Keby sme boli pozornejší, tak by 

sme sa možno mohli umiestniť aj na lepšom mieste.  

Súťaž vyhral jeden Rakúšan. Zaujímavosťou je, že sa súťaže 

zúčastnilo aj jedno dievča, ktoré bolo veľmi šikovné. Všetko je to 

o tréningoch a skúsenostiach. Vyhrali sme vŕtačku, sekeru, kľúčenky, 

strihač, termosku a tričká. 

Ak by sme mali možnosť, tak by sme sa tejto súťaže zúčastnili 

znova. Bola to super skúsenosť. Ďakujeme za príležitosť byť jej súčasťou. 

 

Autori článku: Ján Doro a Filip Slivenský (III.A) 
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Európsky deň jazykov je vyhlásený a 

organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou 

26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej 

rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť 

bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Aj my sme 

sa do tohto projektu zapojili a spolu so žiakmi 

všetkých ročníkov prežili bohatý multikultúrny a jazykový deň. Našim 

cieľom je podpora a motivácia žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, vďaka 

ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.  

 

  Na európskom dni jazykov sme sa dozvedeli veľa o rôznych 

jazykoch i kultúrach národov. Prezentácia, ktorú si pripravili pani učiteľky 

bola veľmi zaujímavá. Pikošky o národoch, či ukážky znenia ich jazykov mi 

utkveli v pamäti. Vedeli Ste napríklad, že Nemci svoj dlh z vojny splatia až 

v roku 2020 a francúzske ženy museli ešte donedávna chodievať hlavne 

v sukni?  Dobre som sa pobavil o to viac, že sme tvorili triedne tímy 

a odpovedali sme na rôzne kvízové otázky týkajúce sa jazykov. Víťazi boli 

odmenení sladkou odmenou od pána riaditeľa a pani zástupkyňa nám 

sľúbila, že o rok si takúto krásnu akciu zopakujeme.                                                                

 

 

My jej na to dokážeme odpovedať už v mnohých jazykoch: ĎAKUJEME, 

MERCI, DANKE, THANK YOU, SPASIBA, GRAZIE 

 

 

 

 

 

 

...a tu je zopár zaujímavých faktov, ktoré sme sa  o jazykoch dozvedeli: 

 

 

Vedeli ste, že ... ? 
 

...na svete existuje 6 000 - 7 000 jazykov? 

 

...najdlhším anglickým  slovom je 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Má 45 písmen a je to 

istý druh choroby pľúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...erteple sú zemiaky a čurka studňa v nárečí našich predkov 

 

...Biblia bola preložená do 2 454 jazykov 

 

...v Londýne sa hovorí 300 jazykmi 

 

...dvojjazyčným ľuďom sa ďalší jazyk učí omnoho ľahšie 

 

...väčšina jazykov má viac ako 50 000 slov 

 

 

 

Autor článku: Gabriel Bereščák (II.A) 
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- pripomíname si ho 20. októbra 

- najstarší strom na svete sa nachádza v Nórsku, je to    

               smrek a má približne 8000 rokov 

-  najvyšší strom na svete - sekvoja - meria až 115,5m 

- najrýchlejšie rastúce stromy sú austrálske eukalypty -   

            za 20 rokov dosiahnu výšku 35m  

 medzi najstaršie stromy na Slovensku patrí LIPA kráľa Mateja - v 

Bojniciach, ktorú zasadil Matúš 

Čák Trenčiansky v roku 1301 a 

viac ako 800 rokov starý dub v 

Dubinnom (na obr.) 

 

 

 

 

 

 

--pripomíname si ho 5.okróbra 

- ženy sa vraj smejú častejšie ako muži (možno je to aj tým, že 15 

minút cvičenia bránice vás zbaví približne 40 kalórií) 

- najdlhšie a bez prestávky sa dokázal smiať muž z Etiópie - 3 hodiny 

a 6 minút 

- v spoločnosti iných ľudí máme tendenciu smiať sa až 30-krát 

častejšie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Marián Hockicko II.A 
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 Národné športové centrum bolo aj v roku 2018 slovenským 

koordinátorom Európskeho týždňa športu zameraného na podporu športu a 

 fyzickej aktivity. Aj my sme sa zapojili, 11.10.2018 sme 

boli #BeActive a potulkami Braniskom sme dokázali, že šport, konkrétne 

turistika, nás baví!  

 Mojím hlavným cieľom bolo dostať sa až na vrchol a nadýchať sa 

čerstvého vzduchu. Nebolo to však celkom jednoduché. Aj keď to tak na začiatku 

cesty nevyzeralo, boli chvíle, keď som už nevládal. Počas výstupu som spoznal 

kopec starších žiakov našej školy, bolo to také iné ako v škole.  Na vrchol vystúpil 

ako prvý pán učiteľ Ing. Štefan Štofko – klobúk dole,  schová nás všetkých svojou 

kondičkou do vrecka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najkrajší pocit som mal vtedy, keď som si hore na lavičku pri kríži sadol aj 

ja a pred sebou som mal nádherný výhľad. Bolo krásne jesenné počasie a tak sme 

videli široko-ďaleko. Po chvíľke oddychu sme sa potom vracali pomaličky naspäť.  

Bol to super športový deň. Verím, že takých na našej škole zažijem ešte veľa.   

        

Autor článku: Jozef Novotný (I.A) 

Ondrej Hanko III.A 
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„Byť prvákom je celkom sranda, zišli sme sa super 

banda.“  

 Takéto vyznanie nám na papieri zvečnil Štefan Majkuth, jeden z 22 

prvákov, ktorí si v školskom roku 2018/2019 prvý krát zasadli do lavíc 

v našej škole. Keďže nám záleží na tom, aby sa tu žiaci cítili ako doma 

(pozn. redakcie: Všetci by sme sa na tom mali podieľať ), pýtali sme sa aj 

ostatných prvákov, aké prvé dojmy v nich vyvolala táto škola. Odpovede 

boli rôzne, potešujúco však oveľa viac pozitívne ako negatívne. Ponúkame 

vám niektoré z nich presvedčte sa teda sami: 

 „Na túto školu som sa prihlásil sám z dôvodu, že mám rád les. 

A skutočnosť bola aj presne taká akú som si predstavoval. Nachádza sa 

v krásnom prostredí, dokonca tu chováme aj živé daniele.“ 

                                                                                        (M. Gregor, I. A) 

 „Prvý dojem? Ten môj bol dosť zmiešaný. Nikoho som nepoznal 

a nevedel som ani kam mám ísť. Keď si nás ale prvý deň vzal pán učiteľ Ing. 

Bučák, hneď som sa cítil lepšie, aj kamarátov som už zrazu mal  

Nehovoriac o prostredí, v ktorom sa škola nachádza. V parku za kaštieľom 

som sa cítil ako v lese a hneď som si povedal, že tá škola je pre mňa ako 

stvorená."                                     (O. Kotlár I. A) 

 

 „Keď som tu prišiel prvý krát - na prijímačky, už vtedy som mal 

dobrý pocit. Páči sa mi tu. Aj internát je celkom fajn. Už sa pomaličky 

spoznávame aj so spolužiakmi a učitelia nás už volajú po mene " 

                                                                                            (K. Šavel I. A) 

Tešia nás postrehy prvákov a veríme, že takto pozitívne naladení budú túto 

školu aj opúšťať v štvrtom ročníku. 

 

 

 
  

 V mene našej školy sa nachádza 

slovíčko  „lesnícka“, no okrem lesa máme radi 

aj stroje  Máme ich síce viac, no vybral som 

si len tie, ktoré ma zaujali najviac. 
 
 
 

 

 

1. LKT – Lesný kolesový traktor. Je to stroj 

na ťažbu dreva v ťažkom teréne. Zatiaľ som 

ešte len prvák, ale raz by som veľmi chcel 

LKT šoférovať. 

 

 

 

 

 

2. UKT – Univerzálny kolesový traktor. 

Používa sa na poľnohospodárske aj 

lesnícke práce. 

 

 

 

3. Sústruh – je  mechanické zariadenie, 

ktoré otáča s obrábaným materiálom, 

a zároveň mení jeho tvar pomocou 

rezných nástrojov. Pomocou sústruhu je 

možné vyrobiť rotačné súčiastky, vyvŕtať 

diery, vyrezať závit alebo vysústružiť 

roviny. 

 

4. Motorové píly – Môžu byť poháňané 

benzínovým alebo elektrickým motorom. 

Slúžia na rezanie dreva. Rád pracujem 

s motorovou pílou, ale samozrejme vždy  pod 

dohľadom môjho otca. 
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5. Vyvážačka dreva – je stroj na vyvážanie dreva 

zo zle dostupných miest na skládku. 
 
 

 
 
6. Automatická hobľovačka dreva – používa sa hlavne 

v drevospracujúcom odvetví na hobľovanie dosák. S takou 

hobľovačkou je radosť pracovať! 

 

 

 

 

7. „LIAZka“ – nákladné auto slúžiace na prevážanie 

dreva a piesku. Som rád, že máme na škole aj takéto 

auto. 

 

 

 

8. Elektrofúrik – naša najnovšia pomôcka. Fúrik je 

poháňaný elektromotorom a nabíjaný akumulátorom.  

 

 

 

 

9. Ramenová píla – používa sa na špecifickí rezanie 

dreva. Práca s touto pílou je celkom ľahká. 

 

 

 

 

 

 

10. Všestranná kotúčová píla – sa používa na 

vyrezávanie dosák. Mám túto prácu veľmi rád. 

 

 

 

 Naším najväčším pomocníkom však nie sú stroje, ale Kira – 

tatranský durič, náš poľovnícky psík, s ktorým chodíme na poľovačky 

a všetci máme Kiru veľmi radi. 

Autor článku: Denis Krupa (I.A) 

           LESY Slovenskej republiky 

v spolupráci so štátnym podnikom 

Lesnícke a drevárske múzeum vo 

Zvolene organizujú každoročne 

fotografickú súťaž s názvom 

ZELENÝ OBJEKTÍV. Fotografie 

súťažiacich  s témou lesa a jeho rôznych dimenzii sú následne ohodnotené 

a vystavené. Cez objektív sme sa tento rok na detaily prírody zapozerali aj 

my: Rastislav Tóth, Erik Stanko, Mário Gregor a Adam Duda.   

       Spoločne s pani učiteľkou Džačarovou a kamarátom z fotografického 

krúžku sme sa vybrali fotiť do lesa.  Zamerali sme sa na detaily prírody, 

chceli sme dodržať tému „Lesa“.  Cez objektív sme zvečňovali mikro aj 

makro motívy. Okrem radosti z fotenia nás les obdaroval aj čerstvým 

a nádherným závanom ihličnanov. Myslím, že sa mi podarili celkom pekné 

fotky, ktoré sme potom spracovali tak, aby sme ich mohli poslať do súťaže. 

Som veľmi rád, že som sa na tejto súťaži mohol podieľať. Teraz už len 

čakám na výsledky. Ak by sa niekomu moje fotky páčili, bol by som 

nesmierne šťastný. 

 

pozn.red.: všetkým zúčastneným držíme palce a ak by aj ich fotografie 

nepriniesli žiadne ocenenie, nás veľmi potešili.  

 

Autor článku: Rastislav Tóth (I.A) 

Rastislav Tóth Erik Stanko zbierka  súťaž. fotiek 
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Na začiatku školského roka sme v našom kolektíve privítali 

staro-nového kolegu, pána Bc. Slodičáka, ktorý u nás pracuje ako 

majster odborného výcviku. Neváhali sme ani chvíľku a hneď sme 

ho vyspovedali  

 
1. Ďakujeme, že ste si pre nás našli čas a rozhodli sa odpovedať na naše zvedavé 

otázky.  Radi by sme sa Vás opýtali či máte rodinu a deti. 
Rodinu mám. Mám tri deti. 

 

2. Kde a čo ste študovali? 
Strednú priemyselnú drevársku v Spišskej Novej Vsi. Neskôr DPŠ v Košiciach, 

Strednú poly. školu v Levoči a I. st. VŠ. MOV, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. 

 

3. V ktorých rokoch ste tu pracovali a na akej pozícii? 
1989-2005. Pracoval som na pozícii majstra odborného výcviku a ako 

vychovávateľ. 

 

4. Aké to bolo učiť vtedy a teraz? 

Je to od prístupu človeka k práci , učiť, vzdelávať a formovať ľudí, to si nevyberá 

ani čas ani obdobie. 

 

5. Ako vnímate dnešnú mládež? 
Treba ju pochopiť, potom je dobre. 

 

6. Ako sa Vám páči na našej škole? 

Škola má opodstatnenie a to každá. Pestuje vzťah k spoločnosti, práci, prírode. Je to 

fajn. 

 

7. Ste spokojný so svojou prácou? 

Je veľa možností ako vylepšiť spokojnosť s prácou. Je to snaha i naša i nášho 

okolia. 

 

8. Čo rád robíte vo voľnom čase? 

Šport – pasívne, mám rád prírodopisné  a náučné knihy, a rád trávim čas aj so 

svojimi vnúčatami. 

 

9. Čo budete robiť cez Vianoce? 
Pôjdeme na lyžovačku, beh na lyžiach, prípadne na nejakú prechádzku v prírode. 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme krásne sviatky  

              Finančná gramotnosť 

                                Black Friday 

Sezónne, povianočné, novoročné  výpredaje 

          Predstava super výhodného nákupu je 

často len ilúzia... 

 Mnohí slovenskí obchodníci si rýchlo 

osvojili deň veľkých zliav - Black Friday, teda 

Čierny piatok, pôvodne rozšírený najmä v USA 

a Kanade. Je to prvý piatok po americkom Dni vďakyvzdania. Mnohé 

reťazce vtedy začínajú predvianočné výpredaje a výhodné nákupy práve na 

Black Friday avizujú už týždne vopred. 

                                 Ozaj tak výhodné  ????? 

 Čierny piatok? Pre obchodníkov čierny piatok trvá celý týždeň a 

nielen jeden deň. Najmä internetové obchody začali používať túto metódu, a 

teda už to oznámenie o Black Friday je klamlivé. Mnohí obchodníci to 

robia, aby sa vyhli pauze v nakupovaní. Keďže čierny piatok má 

odštartovať predvianočné nákupy, ak potrvá celý týždeň, ľudia budú 

nakupovať bez prestávky. Lákajú na obrovské zľavy, akcie 1+1 zadarmo 

a ďalšie premyslené ponuky. V poslednom období je vo výpredajoch čoraz 

viac tovaru, zľavy sú slušné a je teda z čoho vyberať.    

  Ale pozor – nie je výpredaj ako výpredaj. Existuje množstvo 

trikov, ktorými z nás obchodníci vytiahnu peniaze, hoci sme nič také 

nezamýšľali. Pripomeňte si ich, možno viaceré nebudete ani poznať a tak sa 

aspoň trochu obrníte, aby ste sa nedali nachytať. 

 Už pri príchode k obchodu na vás kričia 

obrovské plagáty so slovíčkom zľava, či výpredaj. 

A vy máte pocit, že ste na správnom mieste. 

V podvedomí už máte 
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https://blackfridayslovensko.sk/


uloženú informáciu, že tu určite nakúpite výhodnejšie a strácate 

ostražitosť. 

                                 Výpredaje ležiakov? 

 V prvom rade nezabúdajte, že v zľavách je zvyčajne tovar, ktorý 

treba predať, aby bolo v skladoch miesto na nový. Napríklad v športovom 

sortimente to, čo zostalo z leta treba predať najlepšie v prvých týždňoch 

nového roka. Áno, nájdu sa tak slušné kúsky za dobrú cenu, ale zamyslite sa 

– ak sú také dobré, prečo sa nepredali skôr? Prečo až teraz s takými extra 

zľavami? Pred kúpou si overte, či nejde o kúsok, ktorý dávno vyšiel 

z módy, bol nadpriemerne chybový. Či nie je na trhu už novší model, ktorý 

má lepšie parametre a vychytané „muchy“ (najmä pri elektronike). 

                      Hry s cenovkami 

 Žiaľ, mnohí obchodníci sa neštítia 

manipulovať s cenami, hoci pri najmenšej 

snahe zistiť si viac, ich poľahky odhalíte. Veď 

s prelepenou cenovkou ste sa už určite stretli. 

Na cenovku sa nalepí nový štítok a obchodník 

ako cenu „po zľave“ uvedie pôvodnú. Falošnú 

akože pôvodnú cenu si jednoducho vymyslí 

pripočítaním percent, ktoré uvádza ako zľavu. 

Obchodník bez problémov uvedie ako pôvodnú cenu, za ktorú však tovar 

predtým nikdy nepredával. „Cena po zľave potom vyzerá vábivejšie, keďže 

pôsobí ako vysoká zľava.” 

„Výhodné“ ponuky 

 Nenechajte sa nalákať na rôzne výhodné ponuky typu 3 + 1 zdarma. 

Prepočítajte si to, lebo často je cena za kus vyššia, ako keby išlo o zľavu 

50%, alebo inú akciu. 

 Niekde obchodníci podmieňujú zľavu nákupov viacerých kusov 

z rovnakého tovaru. Ale po pravde, načo potrebujete z jedného tovaru viac 

 

 

úplne rovnakých výrobkov? Poviete si, že darujete, posuniete niekomu…no 

ste si istí, že to druhá strana naozaj ocení? Ak áno, kupujte. 

Obchodníci tým však sledujú len jedno – aby ste u nich nechali čo najviac 

peňazí. 

                                       Výpredaje a záruka 

 Áno, aj na tovar z výpredajov sa vzťahuje záruka. Nenechajte sa 

predavačom „presvedčiť“, že „na toto asi nie, to nejde, veď to už je tak 

strašne zlacnené“. „Aj na zľavnený tovar sa uplatňujú rovnaké podmienky, 

ako na ten bez zľavy. Výnimkou je zľava na chybný tovar. Naň sa 

reklamácia nevzťahuje.“ 

 

 

 Čiže reklamovať môžete aj tovar z výpredaja, ak nie je poškodený 

alebo ak jeho cena nebola znížená kvôli chybe. 

Ak predajca tvrdí, že na zľavnený tovar sa záruka nevzťahuje a nejde o 

tovar, ktorý sa rýchlo kazí, porušuje Občiansky zákonník. V tom prípade ho 

môžete nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. Všetky informácie 

o podávaní sťažností, reklamáciách, odstúpení od zmluvy pri nákupe v e-

shope nájdete na https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-

navrhov-a-ziadosti.soi. 

Buďte v strehu! 
 skontrolujte si, či sedí cena na cenovke a na pokladničnom bloku, 

 ak sa dá odlepiť akciová cenovka, skúste zistiť predošlú cenu, 

 keď zistíte, že akciová cena je vyššia ako predošlá cena tovaru, 

okamžite vyhľadajte vedúceho predajne a výrobok reklamujte. 

 

 

Autor článku: Ing. Agáta Kamenická 
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Spolu s pánom učiteľom Ing. Bučákom a zopár ďalšími spolužiakmi sme sa 

rozhodli vyrobiť výkladovú skrinku na púčiky drevnatých rastlín -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihličnatých i listnatých. Dokopy ich je 27. Počas celého projektu sme sa 

spoločne utužili ako kolektív a prišli sme na to, čo komu ide. Napríklad žiak 

Ján Doro vyrobil celú konštrukciu vytrínky a púčiky na výstavu priniesli 

ostatní žiaci, no najaktívnejšie sme sa zapojili ja a Adam Duda. Vytvorili a 

vložili sme podklad, na ktorý sa následne pripili púčiky a napísali názvy v 

slovenčine i latinčine. Vďaka pánovi učiteľovi sme na tom pracovali na 

hodinách v rámci daného predmetu, takže to trvalo asi tak pol roka, keďže 

pozbierať rôzne druhy púčikov chce svoj čas. Teraz je vytrínka v učebni 

odborných predmetov a každý sa  na ňu môže prísť pozrieť.  

 Vyučovanie nie je vždy len o písaní poznámok a skúšaní, ale myslím 

si, že najviac sa naučíme, ak do vyučovania aktívne zapojíme. 

 

 

Autor článku: Ondrej Hanko (III.A) 

 
 

 

   Vzťahy sú v živote dôležité, láska hýbe                               

    svetom a svoje o tom  vedia aj naši žiaci. 

   Rozhodli sme sa preto opýtať sa ich, ako na to  

 

Žiaci I.A:  

- Dievča si nezískaš, musíš si ju zaslúžiť 

- Byť k nej milý, vážiť si ju, zobrať ju na večeru alebo do kina 

- V dnešnej dobe to je len o tom, že chlap musí mať perfektné telo 

a musí byť pekný. ... Stačí byť milý, úprimný a podporovať ju a mať 

ju rád aj v tom najhoršom. 

- Usmiať sa na ňu, pochváliť jej vlasy, oči, potešiť ju nejakým 

darčekom.. 

 

Žiaci IV.A: 

- Chlapec si dievča môže získať napríklad tým, že bude slušný, 

pozorný a bude jej oporou, mal by s ňou tráviť veľa času a venovať 

sa spoločným záľubám. Snažil by som sa byť hlavne pozorný 

a dobrý. 

- V prvom rade je potrebné vlastniť dosť peňazí, mať nervy 

a samozrejme čas. Dievča sa dá nájsť samozrejme aj pomocou 

internetu, treba s ňou veľa písať, venovať sa jej a pri niekoľkých 

podotázkach sa dá zistiť, či má o vás záujem. 

- Prvá vec je venovať sa iba jej, nepísať druhým a neobzerať sa za 

druhými. Musíš byť gentleman, bozkávať ju nežne, rozprávať jej 

aká je krásna, ale zas nepreháňať. Treba byť vtipný a hlavne nebyť 

žiarlivý. 

- Správať sa pekne, byť milý, zaujímať sa o ňu, o jej život, pocity 

a koníčky. Nahodiť ju na úprimnú a príjemnú konverzáciu, aby sa 

cítila príjemne a bezpečne, urobiť ju šťastnou a vyčariť jej úsmev na 
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tvári, lebo keď je dievča šťastné a cíti sa pri vás spokojne, tak si ju 

určite získate, samozrejme ak nie je materialistka. Veľmi dôležitá je 

aj komunikácia, reč tela a reč samotná. 

- ...sem tam by som ju mohol aj niečím prekvapiť... 

 

Žiaci III.A: 

- Byť zdvorilý a ísť si za svojím, veľa sa s ňou rozprávať o hocičom 

a hlavne by nemal piť, lebo z introverta, ktorý si vypije sa nestane 

extrovert, ale opitý introvert 

- Úprimný, vtipný, mal by lichotiť, zhovorčivý, dať jej najavo, že je 

pekná 

- Človek sa musí o seba starať a snažiť sa 

dobre vyzerať, hlavne sa musí človek páčiť 

sám sebe 

- Chlapec by si nemal vypiť pred prvým rande 

Nemal by sa chlapec báť povedať svoj názor 

a dať najavo svoje city, nesmie jej ukázať, 

že je na nej závislý, mal by byť chápavý 

a počúvať ju a mal by si pamätať hlavne všetky maličkosti 

 

Žiaci II.A: 

- Chlapec by mal byť milý, vnímavý, dobrosrdečný a ženám by až tak 

veľmi nemuselo záležať na vzhľade, ale viac na správaní chlapca. 

- Mal by byť milý, slušný, vtipný, pozorný, kupovať jej darčeky na 

narodeniny, nemal by jej klamať a nadávať pred ňou. 

Ak si chce chlapec získať nejaké dievča, tak by mal byť zlatý, milý, 

slušný, vo všetkom jej pomáhať, mal by byť pozorný a stále s ňou, 

rozprávať s ňou milo a nenadávať jej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2019 je volebným rokom, kedy si budeme voliť nového 

prezidenta Slovenskej republiky. Otestujte si spolu s nami vaše 

vedomosti o voľbách a o prezidentovi 

 

1. Prezident musí mať minimálne: 

a) 40 rokov 

b) 45 rokov 

c) 35 rokov 

 

2. Prezidenta si volíme na: 

a) 4 roky 

b) 5 rokov 

c) 6 rokov 

 

3. Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac 

a) 2 po sebe idúce obdobia 

b) 1 obdobie 

c) 3 po sebe idúce obdobia  

 

4. Koľko podpisov potrebuje získať kandidát na prezidenta? 

a) 13 000 

b) 10 000 

c) 15 000 

 

5. Kto bol prvým prezidentom Slovenskej republiky? 

a) T.G. Masaryk 

b) Michal Kováč 

c) Rudolf Schuster 

 

6. Čo znamená, že voľba prezidenta je priama? 

a) Volia ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 

b) Volia ho iba poslanci NR SR tajne 

c) Volia ho občania nad 18 rokov 

 
Správne odpovede: 1a, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c 

Autori kvízu: Ondrej Hanko a Samuel Pavlík (III.A) 
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Holly /holi/ = cezmína 

Reindeer /reindír/ = sob 

Santa /santa/ = Svätý Mikuláš 

Gifts /gifts/ = dary 

Stocking /stokin/ = podkolienka 

Mistletoe /misltou/ = imelo 

Family /femili/ = rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 21. september  je na celom svete dňom vďačnosti a 17. október je 

Medzinárodný deň boja proti chudobe. Preto sme sa rozhodli dať tomuto 

dňu aj reálny zmysel a vyhlásili sme na našej škole zbierku pre rodiny 

z Bijacoviec, ktoré našu pomoc potrebujú. Žiaci a zamestnanci školy spolu 

vyzbierali oblečenie, trvanlivé potraviny, hygienické potreby a ostatné 

potrebné veci. Pán riaditeľ spolu s predsedom rady školy za žiakov 

Ondrejom Hankom boli na obecnom úrade odovzdať balíčky, aby ich pán 

starosta mohol následne dať rodinám, ktoré sú v núdzi. 
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 Blížia sa Vianoce, čas, kedy je všetkého všade veľa, naše stoly sa 

prehýbajú pod návalom rôznorodých jedál. Skúsme sa podeliť o to, čoho 

máme dostatok s tými, ktorí o podobných „hodách“ môžu len snívať.  

... Pretože dávať je viac ako brať. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor článku: Erik Stanko (I.A) 

 

 

 

              1968/1969 

 Ako hovorí naša kronika: „Školský rok 1968-1969 bol zahájení 

slávnosťou a privítaním učňov I. ročníka. Na zahájení boli prítomní:  

1. Lepeták Michal – riaditeľ učilišťa 

2. Lapšanský Dominik – hlavný majster 

3. Olejár Pavol – učiteľ 

4. Kvokačka Ján – majster 

5. Pohančanik Jozef – majster 

6. Jacko Mikuláš – majster 

7. Švantner Ján - majster 

8. Stoják František – vychovávateľ 

Technicko – hospodárski pracovníci: 

1. Miňďašová Mária – hospodárka 

2. Lepetáková Alžbeta – účtovníčka 

3. Jacková Helena – vedúca kuchyne 

Kuchynský personál, upratovačky, údržbári: 

1. p. Štofančíková 

2. p. Miňďašová 

3. p. Bednárová 

4. Bednárová Verona – upratovačka 

5. Ancinová Anna – upratovačka 

6. Novák Pavol – kurič 

7. Žiak – kurič 

 

Triedny učiteľ pre I. ročník bol s. Olejár Pavol, pre II. ročník bol s. 

Švantner Ján. Učilište dosiahlo pekných výsledkov v krajskej súťaži v zbere 

lesných semien v Medzilaborciach, kde sme obsadili I. miesto. Na 

celoslovenskej súťaži v zbere lesných semien v mesiaci decembri sme 

v Banskej Štiavnici obsadili II. miesto. Učni súťažili v tomto zložení: Buksa 

Ján, Geryk Miroslav, Suchanovský František.  

 Vo februári sme boli týždeň na lyžiarskom výcviku vo Vysokých 

Tatrách. Ubytovaní sme boli v chate Alpinka. ... Začiatkom marca sa naši 

učni zúčastnili majstrovstiev Slovenska lesníckych škôl v Jasnej. Dosiahli 

sme týchto výsledkov: 

Lepeták Michal 
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Viktor Krupa – I. miesto v obrovskom slalome a II. miesto v zjazde 

Ledvinský Herbert – III. miesto v obrovskom slalome 

Lipták Ján – I. miesto v behu hladkom na 5 km. ... 

 

V novom školskom roku 1969/1970 sa má naše učilište premenovať 

na mechanizačné. S týmto súvisí aj vybavenie učilišťa, čo kladie zvýšené 

nároky i na vedenie učilišťa. V značnej pri výstavbe dielní pomáhali i učni 

a to pri kopaní základov, vození materiálu a pri murovaní. Dielne stavia 

JRD Bijacovce. Práca na jar zásluhou našich učňov išla pomerne rýchle. 

V júni sme sa zúčastnili ťažobnej krajskej súťaže na Sigorde. Bola to súťaž 

podľa nových smerníc, kde sa pracovalo výlučne s jednomužnými 

motorovými pílami. Súťaže sa zúčastnilo LOU Bijacovce, Sigord 

a Medzilaborce. Obsadili sme II. miesto pred LOU Sigord. Súťažili učni 

Tkáč Teodor, Vallovič Jozef. V septembri bude na našom učilišti 

celoslovenská ťažobná súťaž. Pribudlo nám zasa práce, nakoľko je náročná 

na materiálne vybavenie. 20 učňov absolvovalo učilište. Učebný šk. rok 

1968/1969 sme ukončili 30.6.1969. Tri týždne sme mali prax, ktorú sme 

zamerali na prípravu ťažobnej súťaže a výstavbu dielní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Víťazné družstvo z krajskej semenárskej súťaže v Medzilaborciach 

v zložení: Pohančanik Jozef – MOV 

  Buksa Ján 

  Geryk Miroslav 

  Suchanovský František.“  

...pokračovanie nabudúce... 
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