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Úvodník 
A je to tu!!!  Prichádza koniec školského 

roka a s ním aj nové číslo ŇÚSu. Čo vás 

v ňom čaká?... No samozrejme veľa 

napínavého čítania. Chystáte na leto niečo 

špeciálne? Ak áno, napíšte  nám do 

redakcie čo zaujímavé, vzrušujúce 

a zábavné ste zažili. Radi to zverejníme 

v novom čísle. My dve prežijeme leto ako 

vždy - doma s priateľmi a rodinou. Veď nie 

nadarmo sa hovorí - všade dobre, doma 

najlepšie. 

Prajeme vám príjemné prázdniny. 

Majka a Veronika  
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Enviro - Tvorivo 

     Enviro -Tvorivo – súťaž, voči ktorej sme nezostali ľahostajní a s chuťou sa do nej zapojili. Organizovalo ju 

združenie BIOMASA, a to v rámci implementácie projektu Strategické riadenie a plánovanie využívania 

domácej energie, ktorý je zameraný na širokú kampaň šírenia informácií o využívaní obnoviteľných zdrojov 

energie, najmä biomasy a solárnej energie. 

     Súťaž bola zameraná na poukázanie pozitívneho, ale aj negatívneho správania sa človeka k životnému 

prostrediu, zachyteného pohľadom nás mladých ľudí. Jej cieľom bolo pomocou fantázie a kreativity 

prezentovať svoje vnímanie prírody, jej krásy, ale aj poškodzovania životného prostredia človekom. 

     Do súťaže sme mohli poslať poster, výrobok, alebo projekt, ktorý sa týkal obnoviteľných zdrojov energie. 

Celkovo sa do nej zapojilo  59 študentov z rôznych stredných škôl. 

     Teší nás, že jedným z víťazov  bol aj náš Roman Cíbik (z III. A triedy), ktorému k úspechu blahoželáme! 

Roman Cíbik, 

III.A 

Olympiáda z nemeckého 

jazyka 

Gymnazisti dostali na frak... Dňa 13.01.2015 sa na 

Gymnáziu v Považskej Bystrici uskutočnilo obvodné kolo 

olympiády v nemeckom jazyku. 

Náš  Martin Slaninka, zo IV. A triedy, sa umiestnil na           

prvom  mieste!! 

 

SOČ 

V  našej škole sa 21. januára  2015 uskutočnilo 

školské kolo SOČ, v ktorom sme prezentovali a 

obhajovali svoje práce.  Celkovo sa nás zapojilo 57. 

Do obvodného (regionálneho) kola z nás postúpili: 

Milan Šamaj - Street workout park, 
Patrik Michel  - Thajský box, 
Roman Cíbik  - Fosílie, 
Lukáš Juríček - Základy jednoduchého stavebného 

objektu, 
Ján Slobodník - História motocyklov Jawa, 
Jana Valjentová - Marketing v realitnom sektore, 
Filip Pinčár  - Truhlica, 
Ján Filo  - Manželská posteľ, 
Natália Beranová – Fóbie. 

Víťazné práce sme zaregistrovali na webe, pričom 
súčasne postúpili do oblastného kola, ktoré sa 
uskutočnilo 27.3.2015 v Obchodnej akadémii 

v Považskej Bystrici. 
 

Patrik  Michel  prezentoval Thajský box, ktorému sa sám 

venuje                                                                       

Olympiáda z anglického 

jazyka 

15.januára 2015 sa na Gymnáziu v Považskej Bystrici 

konalo Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka. 

Náš Kristián Randa (z III.A triedy) sa umiestnil sa na 

peknom treťom mieste. 
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Okresné kolo vo 

volejbale chlapcov SŠ 

Obchodná akadémia v Považskej Bystrici sa 21. januára 
2O15 stala svedkom okresného kola chlapcov SŠ vo 
volejbale. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev zo SŠ v Považskej 
Bystrici, medzi nimi aj my, budúce nádeje slovenských 
volejbalistov.  Po peknom hernom výkone sme podľahli iba 
našim súperom zo SOŠ strojníckej a celkovo sme obsadili  
2. miesto. 

Naši nádejní slovenskí reprezentanti: 

Brigant Marián - IV.A 

Cibik  Roman - III.A 

Ďatelinka Milan - III.D 

Drblík  Tomáš - III.D 

Gombár  Róbert - II.A 

Kováč  Marek - III.D 

Kubiš  Kristián - IV.A 

Lutišan  Filip - IV.A 

Šramatý Martin - IV.A 

Zemančík  Adam - IV.A 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
školy!!! 

 

Naši reprezentanti v plnej kráse 

Učíme po novom 

Závidíme našim spolužiakom  druhého ročníka 

učebného odboru autoopravár – elektrikár, 

ktorí sa v odbornej učebni autoopravárov (na 

jednej z vyučovacích hodín) oboznámili so 

stavebnicou riadiacich jednotiek  automobilu 

Volkswagen up! 

Pomocou riadiaceho softvéru VW CanMonitor 

a diagnostického softvéru VAG-COM 

komunikovali  s riadiacimi jednotkami Gateway, 

BCM (Body Control Module) a riadiacou 

jednotkou Kombi. Na prístrojovej doske 

sledovali ukazovateľ rýchlosti, otáčok motora, 

polohu parkovacej brzdy, kontrolky smeroviek, 

teplotu chladiacej kvapaliny, príp. vonkajšiu 

teplotu. Taktiež vykonali test niektorých 

akčných členov (počas testu bol VW 

CanMonitor vypnutý). Pomocou interaktívnej 

tabule si  ozrejmili funkciu internej diagnostiky 

(On Board Diagnostic). 

Niet pochýb, že nové učebné pomôcky ich naozaj zaujali! 

Divízia RIGIPS oslavovala... 

My sme boli pri tom! 

28. januára 2015 v nádychu osláv svojich krásnych 20-tych narodenín uskutočnila divízia RIGIPS, člen Saint – 

Gobain Construction Products, s.r.o., v priestoroch hotela  Slovakia konferenciu o sadrokartónovom systéme 

RIGIPS. Spoločne so zástupcami divízie RIGIPS a s účastníkmi obchodných, stavebných, montážnych firiem 

sme si zaspomínali aj my, jej účastníci zo Strednej odbornej školy z Považskej Bystrice. 

V roku 1995 s cieľom priniesť do SOŠ (vtedy ešte SOU) nové stavebné technológie vedenie školy ponúklo 

firme RIGIPS spoluprácu pri príprave žiakov stavebných odborov. Výsledkom nielen tejto spolupráce, ale i 

vďaka zapojeniu sa školy do medzinárodných projektov, vzniklo v odborných dielňach školy prvé Centrum 

odbornej prípravy pre suchú výstavbu na Slovensku. Od roku 1996 pripravovalo s firmou RIGIPS školenia 

pracovníkov obchodných, montážnych firiem, projektantov, ale i učiteľov odborných predmetov a majstrov 

odborného výcviku. Významným medzníkom v podpore rozvoja suchej výstavby na Slovensku sa stal 

1.september 1996. Vtedy sa otvoril nový učebný odbor - montér suchých stavieb. 

Sme radi, že naši predchodcovi boli v správnom čase na správnom mieste a priniesli pre Slovensko podporu 

pre perspektívnu stavebnú technológiu, a to nielen prípravou pedagógov, ale aj podporou rozvoja montážnych 

firiem a vychovaním prvých absolventov odboru pre suchú výstavbu. Konferencia nám dala možnosť stretnúť 

sa s prvými absolventmi odboru montér suchých stavieb  a zaspomínať si na začiatky, či prvé záverečné 

skúšky odboru. 
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Konferencia RIGIPS okrem spomienkových osláv nám priniesla oboznámenie sa s novými trendmi a 

riešeniami sadrokartónového systému RIGIPS a zároveň nám zástupcovia divízie RIGIPS predstavili novinku v 

systéme suchej výstavby – sadrokartónovú dosku Activ´Air – dosku, ktorá pohlcuje zdraviu škodlivý 

formaldehyd, za účelom skvalitnenia pohody v objekte. Spestrením programu konferencie bola i prezentácia o 

produktoch tepelnej a zvukovej izolácie spoločnosti SAINT – GOBAIN divízia ISOVER, či ukážky strojov a 

náradia pre spracovanie sadrokartónových dosiek a ich montáž. Na konferencii sa zúčastnilo cca 240 

účastníkov z radov montážnych firiem, projektantov, predajcov systému RIGIPS, ale i stredných odborných 

škôl. 

Konferencia bola prínosom pre rozšírenie poznatkov účastníkov o suchej výstavbe, o jej novinkách, ale aj 

upozornila na chyby, ktoré sa robia pri montáži suchej výstavby.  Sme radi, že sme boli pri tom, že škola má v 

RIGIPS-e dobrého partnera v príprave žiakov pre suchú výstavbu a do ďalších 20 rokov jej prajeme, aby jej 

tmel rýchlo netvrdol, dosky sa nesypali, držali tvar, rozmer a nech prinesie na slovenský trh nové možnosti 

použitia suchej výstavby v stavebníctve. 

Ďakujeme vám priatelia RIGIPS-áci za doterajšiu podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Olympiáda ľudských 

práv  

Hovorí sa, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. 

To si uvedomil aj Samo Chovanec (z III.A triedy), 

ktorý 6. februára 2015  zabojoval a v krajskom kole 

Olympiády ľudských práv v Dubnici nad Váhom a 

obsadil (spomedzi 28 žiakov rôznych SOŠ a gymnázií 

 z Trenčianskeho samosprávneho kraja) pekné 11. 

miesto. Samo, druhýkrát to bude (dúfame) bez tej 

jednej jednotky!! 
 

Martin Slaninka (zo 

IV.A triedy) 11. 

februára 2015 

zabojoval  v krajskom 

kole olympiády v 

nemeckom jazyku 

a umiestnil sa na 

vynikajúcom 3. 

mieste.     Srdečne 

blahoželáme! 

Krajské kolo 

olympiády 

z nemeckého jazyka 

 

Firma Geberit na 

vyučovaní  

V mesiacoch február a  marec sa na tému Problémy pri realizáciách zdravotných inštalácií uskutočnili 

odborné školenia žiakov študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení a učebného odboru 

inštalatér. 

Prvé stretnutie bolo venované kanalizačným systémom, druhé vodovodným systémom a na záver sme sa 

dozvedeli aj o novinkách vodovodných systémov na trhu. 
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zástupca firmy Geberit Ing. Eugen Toman  Školenia viedol zástupca firmy Geberit Ing. Eugen Toman, a to formou výkladu, videoprezentácie, ale i 

ukážok praktického využitia. Musíme konštatovať, že danú tematiku nám sprístupnil naozaj zaujímavou 

formou. 

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 

Súťažili 

v písaní na PC 

Aj v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnila 

školská súťaž v 10-minútovom odpise 

neznámeho textu   na   PC. Prihlásilo sa do 

nej 31   žiakov. 

Na prvom mieste sa umiestnila  Barbora 

Hnilová, na druhom Adam Bobáň a na treťom 

Zuzana Kvaššayová. 

Najlepšie  % presnosti v 10-minútovom odpise 

na PC dosiahla Nikola Rumanová. 

Víťazom gratulujeme. 

Pangea  

V dňoch 9. a 10. marca prebehla na našej škole 

matematická súťaž Pangea. Ide o inú formu 

matematickej olympiády  zameranej na logické 

myslenie a riešenie menej štandardných úloh ako na 

hodine matematiky. 

Od nás dostali šancu naši spolužiaci z  prvého až 

tretieho ročníka študijných odborov a vybraní žiaci 

učebných odborov. 

Výsledky sa spracúvajú centrálne mimo našej školy, 

preto si na ne musíme ešte počkať. 

Riešiteľom držíme palce. 

Memorandum o spolupráci podpísané! 
9. marca 2015 bolo v priestoroch našej školy podpísané Memorandum o spolupráci, ktoré je vyústením 

doterajšej vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti odborného vzdelávania a prípravy medzi našou školou 

a významnými zamestnávateľmi regiónu Považia. 

Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností 

všetkých účastníkov s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania. 

Spoločným záujmom všetkých jeho účastníkov je podpora a rozvoj teoretických vedomostí a praktických 

zručností nás žiakov. 

Zástupca firmy Geberit Ing. Eugen Toman 
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Účastníci memoranda vyhlasujú, že budú efektívne rozvíjať spoluprácu a podporu najmä v oblastiach: 

 identifikácia vzdelávacích potrieb zamestnávateľov, 

 tvorba školských vzdelávacích programov, 

 zaraďovanie nových, resp. inovovanie učebných a študijných odborov, 

 maturitné skúšky, 

 organizácia a zabezpečovanie odbornej praxe študentov, 

 nábor žiakov základných škôl, 

 materiálno-technické zabezpečenie, 

 ďalšie vzdelávanie, 

 aktivity na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy. 

 

Podpisovatelia memoranda 

Primátor P. Bystrice  Karol Janas (vľavo) 

K slovu sa dostal každý...predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Baška (v strede) 
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  Prvé miesto v súťaži AUTOOPRAVÁR 

JUNIOR CASTROL 2015 

11.marca 2015 nás Tomáš Mišutka, Martin Májik a Jakub Matušov reprezentovali v oblastnom kole 

súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015, ktoré sa uskutočnilo v pilotnom centre SOŠ Juraja 

Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. 

Okrem nás sa súťaže zúčastnili žiaci zo SOŠ z Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian, Prievidze, 

Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a zo SOŠ strojníckej z Považskej Bystrice. Samotná súťaž 

pozostávala  z  on-line testu a z poznávacej testovej časti. Z každej školy súťažili traja žiaci. Náš 

Martin Májik (autoopravár – elektrikár) obsadil krásne 1. miesto. 

Blahoželáme!!!                                              

Divadelné predstavenie American dream 

12. marca 2015 sme v KINE MIER v Považskej Bystrici absolvovali divadelné predstavenie American 

dream, ktoré bolo v anglickom jazyku. 

Predstavenie bolo humorné, výstižné a ľahko zrozumiteľné. Slovnú zásobu, ktorú sme získali určite 

využijeme pri maturite, ale aj v každodennej konverzácii. Môže byť pre nás i motiváciou, ako si plniť svoje 

sny v budúcnosti, pretože hlavný hrdina mal tiež svoj sen, o ktorý bojoval deň čo deň. Z predstavenia sme 

si odniesli krásny kultúrny zážitok. 

S humorom to vždy ide ľahšie Každý z nás si môže splniť svoj ,,Americký sen´´ 

Chlapci museli prejsť aj on-line testom Sýýýr...Martin Májik (druhý vpravo), víťaz súťaže 
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  Oplatí sa byť 

úspešný 
O tom, že byť v živote úspešný sa  presvedčil  

už nejeden z nás. 13. marca 2015  sa  niektorí 

naši úspešní žiaci (v školskom kole SOČ a 

školskom kole celoslovenskej súťaže 

Autoopravár Junior 2015) v Bratislave 

zúčastnili  15. ročníka medzinárodnej výstavy 

motocyklov a príslušenstva MOTOCYKEL. 

Prišli si na svoje, pretože v pavilónoch 

výstaviska Incheba sa prezentovalo viac než 

100 firiem zaoberajúcich sa predajom 

motocyklov, motodielov, príslušenstva a služieb 

pre motocyklistov. Veď kto z vás by netúžil 

zoznámiť sa  s motocyklami  značky  BMW, 

BOMBARDIER, DUCATI, HARLEY 

DAVIDSON, HONDA, HUSQVARNA, 

KAWASAKI, KSR MOTO, KTM, MOTO GUZZI, 

PIAGGIO,  SUZUKI, YAMAHA ...??? 

Počas výstavy prebiehal aj sprievodný program 

v podobe jedinečnej šou plnej ukážok 

kaskadérskych vystúpení Stunt Riderov a 

trialistov i adrenalínové ukážky popredných 

slovenských mototrialistov. Nechýbali ani 

zaujímavé besedy a autogramiády popredných 

motocyklových reprezentantov z RALLYE 

DAKAR, či premietanie filmov. Okrem toho  si  

v novom testovacom centre mohli návštevníci 

otestovať e-skútre. 

Súbežne s výstavou Motocykel prebiehal aj 12. 

ročník medzinárodnej výstavy lodí a 

príslušenstva Boat Show a 12. výstava 

rybárskych a poľovníckych potrieb Rybárstvo, 

poľovníctvo, voľný čas. 

Odborná exkurzia bola pre nás vhodnou 

príležitosťou na obohatenie našich odborných 

vedomosti z oblasti motocyklov – ich motorov, 

ako aj pohonných a riadiacich jednotiek. 

Hviezdoslavov Kubín 
Recitačná súťaž, konaná 16.marca 2015, sa 

uskutočnila v príjemných priestoroch školského 

internátu. V tento deň si v  školskom kole tejto 

najstaršej a najznámejšej  súťaže v prednese 

umeleckej poézie a prózy, ktorá  nesie meno 

najvýznamnejšieho realistického básnika, mohli  

svoje recitátorské kvality otestovať víťazi 

triednych kôl. Hviezdoslavov Kubín nesie meno 

nášho najvýznamnejšieho realistického básnika 

a práve tento rok si pripomíname jeho 61. 

ročník. Z triednych kôl do školského postúpilo 

dvanásť recitátorov, ktorí si väčšinou zvolili 

básne romantických autorov, ale vypočuli sme 

si aj náročnejšie básne od autorov slovenskej 

poézie 20. storočia. Tento rok si len dve 

recitátorky zvolili  prozaické ukážky, čo veľmi 

oceňujeme, nakoľko ich neodradili dlhšie texty. 

Prekvapili nielen rozsahom textu, ale aj 

zaujímavým ústnym podaním a výraznou 

intonáciou. Výkony našich recitátorov hodnotila 

odborná  porota, ktorá po krátkom zhodnotení 

priebehu súťaže vyhlásila tieto výsledky: 

1. miesto: Mária Gughová, II.A 
2. miesto: Jozef Bazala, I.A 
3.miesto: Natália Beranová, III.C 
 
  

Klokan 
23.marca 2015 prebehla na 

škole matematická súťaž 

Klokan. Zapojili sa do nej piati 

žiaci z I.A triedy, ôsmi z II.A  

a trinásti z III.A. Prvé dve 

triedy súťažili v kategórii 

Kadet, III.A v kategórii Junior. 

Z Kadetov sa najlepšie  

umiestnil Stanislav Šípek 

(percentil 60) a z Juniorov 

Kristián Randa (percentil 

79,8). 

Úspešným riešiteľom 

blahoželáme! 
Druháci autári si návštevu výstavu naozaj užili... 

(vpravo) 

Natália 

Beranová, 

Jozef 

Bazala 

a Mária 

Gughová 
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  Za novými informáciami  na CONECO  

 
Za novými informáciami a technológiami 

z oblasti stavebníctva cestoval do 

Bratislavy výber našich úspešných 

žiakov.  

V dňoch 25. – 28. marca 2015 sa konal 

36. ročník stavebného veľtrhu CONECO 

a 25. ročník veľtrhu RACIOENERGIA. Na 

výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava 

sme si mali možnosť pozrieť nielen 

produkty, ale aj služby a technológie od 

401 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech, 

Maďarska, Poľska a Nemecka. Odborná 

exkurzia nás  obohatila o nové 

vedomosti, ktoré môžeme uplatniť vo 

svojom štúdiu odborných stavebných 

predmetov a samozrejme aj v praxi. 

Robo Gombár (vľavo) a Marek Luliak z II.A triedy 

Deň učiteľov 
8. marec je každoročne venovaný učiteľom. V 

tento deň sa v roku 1592 narodil jeden z 

najväčších mysliteľov, filozofov, pedagógov a 

spisovateľov Ján Amos Komenský. Tento deň sa 

ako spomienka na narodenie „učiteľa národov" 

stal oslavou úsilia a obetavosti všetkých 

pedagogických zamestnancov. Na našej škole 

sme si Deň učiteľov pripomenuli 27. marca 2015 

rozhlasovou reláciou a 30. marca slávnostným 

posedením pedagogických zamestnancov 

spojeným s krátkym kultúrnym programom v 

podaní žiakov školy. 

Ján Amos Komenský 

Dve víťazstvá v 

celoslovenskej 

odbornej súťaži 

Meď 2015 

 
V marci sa našich 24 žiakov zúčastnilo 12. 

ročníka celoštátnej súťaže pre žiakov SOŠ 

MEĎ 2015. 

Jej cieľom bolo prehĺbiť u žiakov znalosti o 

medi a oboznámiť ich s možnosťami využitia 

medi a výrobkov z nej v technických 

zariadeniach budov (TZB). Súťaž prebehla 

prostredníctvom internetu na webovej stránke 

Strediska medi www.copperschool.com.  

Víťaz Samuel Chovanec z III.A 

Súťaž v plnom prúde 

Slávnostné posedenie 

http://www.copperschool.com/
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Organizátormi súťaže boli SPŠS, Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi (HCPC - Hungarian 

Copper Promotion Centre - nezisková asociácia finančne podporovaná výrobcami medi a medených 

polotovarov), ktorej poslaním je podporovať používanie medi a poskytovanie odborných informácií o 

správnej a účinnej aplikácii medených výrobkov. Naši súťažili v kategórii žiaci SOŠ – učebné odbory. Pre 

túto kategóriu bolo pripravených 20 všeobecných otázok o  medi a 35 otázok, ktoré súviseli s použitím 

medi v technických zariadeniach budov (TZB). 

V rámci jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Samuel Chovanec (na  1. mieste) z celkového počtu 95 

účastníkov a ako škola sme sa umiestnili rovnako na 1. mieste - z celkového počtu 9 škôl v príslušnej 

kategórii. 

Teoretické vedomosti, ktoré sme získali počas prípravy a zároveň preukázali v súťaži, môžeme neskôr 

využiť aj v praxi. 

1. miesto v Krajskom 

kole SOČ 
1. miesto v Krajskom kole SOČ a postup do 

celoštátneho kola... 

Nie, nebol to prvoaprílový žart. Prvého apríla 2015 sa 

v SOŠ v Starej Turej konal už 37. ročník Krajského kola 

SOČ. 

Od nás súťažilo päť súťažiacich, a to v nasledovných 

súťažných odboroch:    

- Životné prostredie, geografia, geológia - 

Roman Cíbik: Fosílie, 

- Stavebníctvo, geodézia, kartografia - Lukáš 

Juríček: Základy jednoduchého stavebného 

objektu, 

- História, filozofia, právne vedy - Ján 

Slobodník: História motocyklov Jawa, 

- Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná 

tvorba - Ján Filo: Manželská posteľ, 

- Pedagogika, psychológia, sociológia - Natália 

Beranová: Fóbie. 

Najkrajší je výsledok! Ján Slobodník sa vo svojom 

súťažnom odbore umiestnil na krásnom 3. mieste. 

Podobne aj Lukáš Juríček sa v odbore  Stavebníctvo, 

geodézia, kartografia umiestnil tiež na 3. mieste.  

 

Lukáš Juríček (vľavo), Roman Cíbik a Ján 

Slobodník 

Roman Cíbik obhájil krásne prvé 

miesto 

Najväčším úspechom našej školy v 

Krajskom kole SOČ je 1. miesto 

Romana Cíbika. Svojou prácou a 

zároveň záľubou zaujal hodnotiacu 

komisiu natoľko, že jednoznačne 

postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa 

konalo v dňoch 21. – 24. apríla 2015 v 

Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v 

Piešťanoch. 

Ku krásnemu úspechu gratulujeme a 

zároveň všetkým žiakom a ich 

konzultantom ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu našej školy.  

3. miesto v 

recitačnej súťaži 

Vansovej 

Lomnička 2015 
Prvého apríla 2015 sa v priestoroch 

Považského osvetového strediska v 

Považskej Bystrici konal 48. ročník 

regionálneho kola súťaže v umeleckom 

prednese žien VANSOVEJ LOMNIČKA 

2015. Z našej školy sa recitačnej súťaže 

zúčastnila Mária Gughová, žiačka II.A triedy, 

ktorá obsadila pekné 3. miesto.                

Srdečne blahoželáme! 

Mária Gughová 
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Roman Cíbik v plnej paráde                                      
 
Tichý, skromný a ambiciózny chlapec z III.A za svoj krátky čas pôsobenia na našej SOŠ už toho 
veľa dokázal. Nám nedalo, aby sme sa po jeho získaných úspechoch s ním neporozprávali. 

 

 
Roman, aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedel, že si v SOČke skončil v kraji prvý? 
Bol som prekvapený, pretože tento rok som vôbec nečakal, že by som mohol postúpiť, dokonca som 
mal teraz oveľa väčšiu konkurenciu. 
Mal si pocit, že oproti ostatným prácam tá tvoja vynikala? 
Keď mám povedať pravdu, tak som si myslel, že tam boli aj lepšie práce ako tá moja, no veril som, 
že budem v prvej päťke. 
Ako si sa cítil, keď si sa dozvedel, že po druhýkrát postupuješ do celoslovenského kola SOČ?  
V skutočnosti som si tento úspech uvedomil až na otvorení celoslovenskej prehliadky SOČ. 
A ako si sa cítil, keď si bol už v dejisku celoslovenskej prehliadky SOČ? 
Bolo to niečo podobné ako minulý rok. Prišiel som s tým, že sa pokúsim o úspech, no zároveň som 
si hovoril, že si nemôžem dávať vysoké ciele. Dobre som vedel, že prípadné známosti (ostatných 
súťažiacich) v odbornej komisii mi môžu narušiť moje ciele, preto som bol pripravený, že všetko 
nebude fér. 
Čo si myslíš, hodnotila odborná komisia správne? 
Myslím si, že nebolo to úplne fér, pretože práce neboli, podľa mňa, na dostatočnej úrovni. 
Bol si sklamaný, keď si sa dozvedel, že si nebol medzi prvými? 
Určite nie, beriem to ako veľmi dobrú skúsenosť do života, ale trochu ma to vo vnútri trápi. 
Mal si pocit, že po tvojom príchode do školy boli učitelia nespokojní s tvojím výsledkom? 
Myslím si, že nie, veď učitelia dobre vedia, že celoslovenské kolo už je o niečom inom ako krajské. 
Dozvedeli sme sa, že na celoslovenskom kole si nebol celkom od začiatku. Prečo? 
Áno, bolo to tak. Nebol som ani na celom vyhodnotení, lebo som išiel na vlak. Musel som ísť skôr, 
pretože na druhý deň som mal byť už v Trenčíne na praktickej súťaži. 
Muselo to byť pre teba namáhavé po celom dni ešte večer cestovať a potom si dostatočne 
oddýchnuť a nemyslieť už na SOČ-ku, ale na praktickú súťaž. Ako si to zvládol? 
Samozrejme, bol by som spokojnejší, ak by som sa mohol vyspať celú noc, než len pár hodín. 
Pravdu povediac, veľmi som na súťaž nemyslel, pretože som sa čiastočne spoliehal na môjho 
spolužiaka Lukáša Juríčka. Ešte čo sa týka sústredenia je pravdou, že sme sa sústredili aj na 
večernú vatru, ktorú sme usporiadali.  
Bol si spokojný s výsledkom v súťaži? 
Určite áno, veď na nej boli školy z celého Slovenska. Keď som videl kvalitnú prácu ostatných 
súťažiacich, povedal som si, že to nedopadne veľmi dobre, ale potom sme sa s Lukášom dohodli na 
postupe prác a naša robota a snaha nevyšla nazmar. Aj keď sme nemali najrovnejší povrch, 
dokázali sme, že aj na takéto povrchy sa dá murovať rovno.  
Čo nakoniec rozhodlo o tom, že ste skončili druhí? 
Podľa mojich informácií rozhodla omietka, ktorá sa dala zhotoviť dvoma spôsobmi, a to nahladko 
alebo zapucovaním. Aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam sme sa rozhodli omietku 
zhotoviť nahladko. 
                                                                          
 
 
                                                                                                
 

Ako celkovo hodnotíš tieto dva dni? 
Určite ich hodnotím kladne. Nabral som veľmi 
veľa skúseností a takisto som celkom spokojný aj 
s výsledkami. Ešte by som rád na záver 
poďakoval mojej konzultantke Ing. Alene 
Šujanovej za pomoc pri písaní SOČ. Takisto 
chcem poďakovať mastrovi OVY Jozefovi 
Rezákovi  za prípravu na odbornú súťaž a môjmu 
spolužiakovi a kamarátovi Lukášovi Juríčkovi za 
jeho pomoc v súťaži. Poďakovanie patrí aj 
ostatným majstrom a učiteľom za psychickú 
podporu a rady. 
 

                                             Veronika Malíková, II.A 
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  Nie každý z nás a našich rodín má to 

šťastie byť zdravý. Rodina Biernatovcov by 

mohla o tom veľa  hovoriť. Ich syn Andrej 

trpí detskou mozgovou obrnou a je na 

vozíku. Na jeseň minulého roku 

zorganizovala naša škola zbierku 

plastových vrchnákov, na pomoc 

Andrejkovi. Celkovo sa ich vyzberalo 

takmer 25 tisíc. Najlepšou triedou bola 

trieda I.BN, ktorá ich nazbierala takmer 13 

tisíc. 10. apríla 2015 si ich z rúk pána 

riaditeľa spoločne so synom prevzala 

mama Erika. Každému, kto prispel čo i len 

jedným vrchnákom, srdečne ďakujeme. 

V zbere plastových vrchnákov pre Andrejka 

však pokračujeme!!! 

Pomoc pre Andrejka 

Andrejko spoločne s mamou prevzal vrchnáky 

Okresné kolo v 

atletike 
13.apríla 2015 usporiadalo CVČ a Atletický 

oddiel v Považskej Bystrici okresné kolo v 

atletike jednotlivcov chlapcov a dievčat SŠ, 

ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev zo SŠ v 

Považskej Bystrici. Našu školu zastupovalo 

družstvo 7 žiakov z jednotlivých ročníkov + 

vedúci družstva. Za zmienku stoja nasledovné 

umiestnenia: 

- Mário Martinka, I.A, 3000 m – 1. miesto – 

postup do krajského kola, 

- Andrej Jelenik, II.C, hod oštepom – 2. 

miesto, 

- Jakub Matušov, II.C, skok do výšky – 4. 

miesto. 

Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme 

za vzornú reprezentáciu školy!!! 

Návšteva Diagnostického centra v Lietavskej 

Lúčke 
6. apríla 2015 sme navštívili (dievčatá 1. a 3. 

ročníkov učebného odboru technicko-

administratívny pracovník) Diagnostické centrum 

v Lietavskej Lúčke.  

Počas návštevy sa nás ujala špeciálna 

pedagogička,  Mgr. Eva Maníková. Oboznámila 

nás s príčinami, pre ktoré sú dievčatá do ústavu 

umiestňované, priblížila nám ich denný režim 

a bohužiaľ, aj ich neľahký osud, s ktorým sa 

musia „pasovať“. Prednášku pani Maníkovej sme 

počúvali so záujmom, niekedy až so zatajeným 

dychom. Neľahké životné príbehy mladých 

dievčat nám spôsobovali zimomriavky. Žiaľ, 

každoročne narastá počet detí a mládeže, ktorí 

sa svojím správaním dostávajú do rozporu so 

sociálnymi normami alebo dokonca so zákonom. 

Prajeme si, aby sa dievčatá čo najskôr zaradili 

do normálneho života a aby vo svojich 

najbližších našli pevný oporný pilier. 
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  Autosalón 2015 - Bratislava 

16. apríla 2015  sa v Bratislave tí najúspešnejší z nás (v školskom kole SOČ a školskom kole 

celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior 2015 - z učebného odboru autoopravár) zúčastnili výstavy 

AUTOSALÓN 2015. V pavilónoch výstaviska Incheba sa prezentovalo viacero firiem zaoberajúcich sa 

predajom automobilov,  autodielov, príslušenstva a služieb pre motoristov. 

Jednotlivé značky na ploche 40 000 m2 ukázali  nielen luxusné športiaky, ale aj rodinné autá vo 

všetkých cenových kategóriách. Autosalón tradične ponúkol atraktívny sprievodný program. 

Samozrejmosťou boli testovacie jazdy, počas ktorých si návštevníci mohli vyskúšať jazdu nielen na 

osobných, ale aj na úžitkových automobiloch. Pre priaznivcov elektromobilov boli prichystané  

testovacie jazdy na vozidlách Volkswagen e-Up a e-Golf. Súčasťou sprievodného programu bola aj 

konferencia o mazacích prostriedkoch pre moderné automobily a autoservisnej technike a praxi. 

Počas Autosalónu sme sa mohli stretnúť s redaktormi dopravného spravodajstva RTVS  Zelená vlna a 

relácie Pozor, zákruta.  Priamo na výstavisku naživo informovali o dianí na výstave, prezentovali 

mobilnú aplikáciu Zelená vlna a spoluprácu s aplikáciami Waze a Semafory. 

Odborná exkurzia bola pre nás príležitosťou na obohatenie našich odborných vedomostí z oblasti 

automobilov – ich motorov, ako aj pohonných a riadiacich jednotiek. 

Nádherné kúsky, ktorými sme sa mohli pokochať... 

Štúrovo pero 

Vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien sa 18. apríla 2015 vo Zvolene 

skončilo vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže 

stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2015. Do súťaže, ktorá je 

najprestížnejším podujatím svojho druhu na Slovensku, sme prihlásili aj náš 

školský časopis Študentské ŇÚS. 

Konkurencia bola veľká, veď v štyroch kategóriách bolo prihlásených 103 

periodík a 77 jednotlivcov. I keď sme sa neumiestnili na jednom 

z popredných miest, aj tak sme nestratili chuť do ďalšej tvorivej práce. 

Práve naopak, je to pre nás obrovská výzva, a tak zabojovať sa pokúsime 

aj v budúcom 21. ročníku! 
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                                                  KIA INNOVATION  

 

Obyčajný deň, obyčajná hodina, obyčajná chvíľa, no neobyčajná otázka a tým sa to všetko začalo. No poďme 

od začiatku. S pani učiteľkou Martausovou sme mali hodinu dopravnej prevádzky, kedy si mňa  a Denisa 

Krabáča zavolala ku sebe. Vtedy nám položila otázku: „Nechceli by ste sa zúčastniť istej súťaže, ktorú 

organizuje KIA?" Ani na chvíľu sme nezaváhali a s úsmevom na perách sme povedali áno. V tú chvíľu sme 

ešte nevedeli, koľko trápenia, ale aj pekných spomienok zažijeme.  

Po skoro troch týždňoch učenia nastal deň, kedy mňa, Denisa Krabáča, pani zástupkyňu Trepáčovú a pani 

učiteľku Martausovú odviezol pán učiteľ Pavlík do spoločnosti KIA. Po príchode sme si sadli do miestnosti 

plnej významných ľudí, učiteľov a žiakov. V  súťaži išlo o odprezentovanie svojho nápadu, ktorý použije 

konkrétna automobilka vo výrobe svojich áut. Našou témou boli prvky pasívnej bezpečnosti so zameraním na 

airbag pre chodcov. Prácu  sme prezentovali prví. Po nás nasledovalo ešte niekoľko ďalších. Po nich sme sa 

presunuli do jedálne, kde sme dostali zdravý, pekne vyzerajúci a hlavne sýty obed. Nasledovalo 

vyhodnotenie. Napriek tomu, že sme sa neumiestnili medzi prvými troma súťažiacimi, odchádzali sme s 

diplomom, plným bruchom, peňažnou výhrou, ale hlavne dobrým pocitom, že máme o skúsenosť viac. Okrem 

toho sa na nás aj učitelia pozerajú v lepšom svetle, čo nás ešte viac motivuje v dosahovaní lepších študijných 

výsledkov. Vedenie školy ešte našu snahu ocenilo aj vecnými cenami.  

Týmto by som chcel motivovať aj iných žiakov, aby sa zúčastnili podobných súťaží a podujatí. Verte mi, nie je 

to na škodu. Na záver sa chcem poďakovať aj pani učiteľke Martausovej, ktorá nás do súťaže zapojila.  

 

                                                                                                                   Leszek Borowko, I.AN 
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  Zapojili sme sa do 

projektu Hodina deťom 

Projekt Hodina deťom, ktorý sme realizovali, pomôže 

ekonomicky, sociálne a zdravotne znevýhodneným, 

ale i bežným mladým ľuďom rozvíjať povedomie, že 

vzdelanie a praktické zručnosti sú najúčinnejšie 

spôsoby, ako uniknúť chudobe a zabrániť vývoju 

nežiaducich spoločenských javov. 

Hlavné projektové aktivity na témy Sociálno-finančná 

gramotnosť, Závislosť od virtuálneho sveta až po 

Gamblerstvo, sme preberali v škole po vyučovaní a 

otázky na tému Láska, Zodpovednosť, Hĺbka vzťahu, 

ale i Nevhodná nahota sme preberali na triednických 

hodinách. Následne sme tieto vedomosti odovzdali 

deťom z Detského charitného domu a združeniu s 

postihnutými deťmi VZOSTUP, v našom meste. 

Zároveň sme obsah posolstva zdokumentovali na 

kvalitných paneloch. Projekt prepojí morálnu stránku 

so spoločensky zodpovedným správaním a 

podnikaním, pretože ak je mladý človek emocionálne 

nestabilný a závislý, nemôže prinášať ekonomické 

hodnoty. 

Cieľom projektu je nezanechať svet v horšom stave, 

ako sme doň vstúpili. 

Prípadová štúdia 

úspešne vyriešená  

Už 9-ty rok je naša škola zapojená do 

súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, a to v 

rámci programu Globálny etický program. 

Tento školský rok sme vypracovali 

prípadovú štúdiu na tému Zamestnanec 

kontra zamestnávateľ. 

Každý z nás pracoval samostatne, riešil 

zaujímavé dilemy a zameral sa na otázky 

týkajúce sa pracovného pomeru, lepšieho 

finančného ohodnotenia, ako aj postupu 

zamestnanca i zamestnávateľa z hľadiska 

etického, ekonomického a v súlade s 

platnou legislatívou. Učiteľka programu Ing. 

Alena Behrová vyhodnotila najlepšie práce 

a zaslala do finálového kola, ktoré sa 

konalo  v Bratislave v priestoroch firmy 

Hewlett Packard 21. mája 2015.  

Najúspešnejšími riešiteľmi boli Adriana 

Suchárová a Adrián Miklušica, obaja z  I.BN 

triedy a Jana Valjentová z I.C triedy. 

Všetkým zúčastneným  ďakujeme za 

podnetné, originálne názory a vyriešené 

dilemy, s ktorými sa v živote určite stretnú. 

Deň Zeme 

„Zem nepotrebuje nové 

kontinenty, ale nových ľudí“ 

                                 Jules Verne 

V duchu tradície Dňa Zeme sme 

sa 21. apríla 2015 pod vedením 

našich geniálnych učiteliek Ing. 

Zuzany Dimovej, Mgr. Renáty 

Hodásovej a PhDr. Anny 

Zmečkovej pustili do 

skrášľovania priestorov našej 

školy. Čistili sme, upratovali, 

sadili stromčeky, muškáty, 

upravili skalku.  

Či sa nám to podarilo, posúďte 

sami! 

 

Výtvor sa podaril, ešte rastlinky... 

a hotovo! 

Chlapi ,,siláci“ z II.A triedy´ 

Po robote treba foto 

Takto sa sadia muškáty 
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  2. miesto v 

celoslovenskej 

odbornej súťaži v 

Trenčíne 

 24. apríla 2015 sa v areáli Expo Centra a.s. v 

Trenčíne uskutočnil Deň podpory remesiel 

stredných odborných škôl.  

V odborných súťažiach sme si úspešne počínali 

aj my. Vo verejnej súťaži (odboru murár) získalo 

naše družstvo v zložení Lukáš Juríček a Roman 

Cibík (z III.A triedy - študijný odbor operátor 

stavebnej výroby) 2. miesto. Tento úspech si 

vybojovali spomedzi 9 súťažných družstiev zo 

stredných odborných škôl z celého Slovenska. 

Na súťaž ich pripravoval majster OVY Bc. Jozef 

Rezák.  

Genius Logicus 
28. apríla 2015 prebehla na našej škole súťaž 

Genius Logicus. Ide o on-line súťaž, ktorá je 

zameraná na riešenie matematických 

hlavolamov. Zúčastnilo sa jej 5 študentov z II.A 

triedy. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v SOŠ 

28.apríla 2015 sa v priestoroch školy 

uskutočnilo odborné školenie o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

stavebných prácach, ktorého sme sa 

zúčastnili všetci zo študijných 

stavebných odborov (staviteľstvo, 

operátor stavebnej výroby a mechanik 

stavebnoinštalačných zariadení).  

S problematikou bezpečnosti na 

stavbách nás oboznámila 

najpovolanejšia osoba - inšpektor 

práce z Inšpektorátu práce 

z Trenčína, Ing. Róbert Jurašík. 

Dozvedeli sme sa, čo to vlastne 

BOZP je, jej základný právny rámec, 

informoval nás o aplikácii na 

najproblematickejšie oblasti v 

stavebníctve – práce vo výškach, 

výkopové práce a správnu montáž 

lešenia. Taktiež sme si pozreli 

fotografie nedostatkov na stavbách, 

ktoré mali za následok vznik 

pracovného úrazu. Prednáška bola 

veľmi zaujímavá, a preto sa na záver 

k uvedenej problematike rozvinula 

plodná diskusia. 

Ing. Róbert  Jurášik  všetko dôkladne povysvetľoval 

Priestory jedálne ožili... 

Veronika Viglaská a Filip Gašperík z II.A triedy 

 

Každý z druhákov si potrápil svoje mozgové závity 
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  Žiaci ZŠ v 

našich dielňach 
29. apríla 2015 niekoľko hodín strávili 

žiaci základnej školy v priestoroch dielní 

v našom Centre odbornej prípravy. 

Počas návštevy si mohli zdokonaliť 

svoje praktické zručnosti pri opracovaní 

dreva a sadrokartónu, a to za 

odborného vedenia majstrov odborného 

výcviku p. Romana Suchára a Bc. 

Jozefa Rezáka. 

Možnosť absolvovať hodiny technických 

prác v našich dielňach praktického 

vyučovania ponúkame všetkým! 

!základným školám. 

Školský športový turnaj 

vo futbale chlapcov 
30. apríla 2015 usporiadal študentský parlament v 

Považskej Bystrici, v rámci Majálesu, školský športový 

turnaj vo futbale chlapcov, ktorého sa zúčastnilo 5 

družstiev zo SŠ z Považskej Bystrice. 

Našu školu zastupovalo družstvo 9 žiakov z jednotlivých 

ročníkov + vedúci družstva. Hralo sa systémom každý s 

každým, čiže každá škola odohrala 4 zápasy. 

Chlapci sa po výborných výkonoch, kvalitných výsledkoch 

a po troch výhrach a jednej remíze nakoniec umiestnili na 

krásnom 1. mieste. 

Škola rodinných 

financií 
Pred odchodom na akademický týždeň naši 

štvrtáci (odboru MSIZ a OSV) absolvovali projekt 

sociálno-finančného vzdelávania.  

Projekt bol zameraný na porozumenie 

finančných produktov, s ktorými sa bežne v 

živote stretávajú a ktoré ovplyvňujú 

rozhodovanie mladých a život rodiny.  Témy 

vychádzali z potrieb účastníkov. Zaujímala ich 

tvorba rodinného rozpočtu, kde môžu ušetriť, 

úvery, bezpečné pôžičky a bankové produkty. 

Účastníci si prakticky precvičili Desatoro 

bezpečnosti, ktoré sa nachádza  na priloženej 

fotografii. 

6. mája sa piati naši žiaci (Malíková, 

Starosta, Masiarik z II.A a Martauz, 

Hrebičík z II.C) zúčastnili  súťaže 

Priemyslovácke sudoku, ktorá 

prebiehala v SPŠ v Považskej Bystrici. 

Do finálneho kola sa úspešne 

prebojoval Viktor Starosta z II.A triedy, 

ktorému srdečne blahoželáme. 

Všetkým riešiteľom ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu školy. 

Súťaž v sudoku 

COP v Považskom Podhradí 
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25.05.2015 začala na našej škole ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v školskej 

jedálni za účasti maturantov, predsedov a členov skúšobných predmetových maturitných komisií a vedenia školy. Sú pred nami 

tri vyčerpávajúce dni, ale plné skvelých odpovedí. Držíme vám palce, maturanti!  

Prečo potrebujeme a 

ako využívame 

finančnú gramotnosť 
Natália Kvaššayová, Michaela Filausová, Zuzana 

Kvaššayová, z III.C triedy, odboru TAP  vypracovali 

spotrebiteľský dotazník o potrebe finančnej 

gramotnosti na témy: 

•  Čo znamená žiť hospodárne? 

•  Vieme využívať  finančné  záznamy? 

•  Čo ovplyvňuje naše kúpne rozhodnutia? 

•  Ako sa pripraviť na väčšie výdavky? 

•  Vieme ako znížiť finančné náklady  domácnosti? 

•  Hľadáme informácie  a porovnávame ceny? 

•  Čo znamená zadĺženie? 

•  Vieme využívať jednotkovú cenu? 

•  Využívame rôzne formy platieb? 

•  Ako odolávať nátlakovému predaju? 

•  Prečo  nakupovať internetom? 

•  Platíme aj za obaly? 

•  Vieme reklamovať tovary a služby? 

•  Kupujeme prijateľnú cenu alebo kvalitu? 

•  Kupujeme si výrobky detskej práce? 

•  Podporujeme Fair trade? 

•  Zvyšuje móda náklady na obliekanie? 

•  Akú rolu hrajú spotrebiteľské organizácie? 

Súťažnú prácu sme zaslali Asociácii 

spotrebiteľských subjektov Slovenska. 

Držíme palce! 

 

Víťazstvo 

inštalatérov v 

zahraničí 
22. mája 2015 dosiahol v 13. ročníku 

medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti 

odboru inštalatér (v českom Vyškove) výrazný 

úspech Peter Fajbík, žiak 3. ročníka študijného 

odboru mechanik stavebnoinštalačných 

zariadení. V konkurencii 16-tich účastníkov z 5 

štátov obsadil 1. miesto! Jeho víťazstvo bolo 

nielen darom majstrovi odborného výcviku 

Félixovi Adamcovi pred odchodom do 

dôchodku, ale i potvrdením, že v našej škole 

vyrástli ďalšie „zlaté ručičky", ktoré po skončení 

štúdia nájdu uplatnenie. Druhý náš súťažiaci, 

Patrik Dubec, v druhej súťažnej úlohe urobil 2 

chyby, čo ho z prvej päťky odsunulo na celkové 

11. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme 

za vzornú reprezentáciu našej školy v 

zahraničí! 

 

 

Začali sa ústne 

maturitné skúšky 

25. 05. 2015 začala na našej škole ústna 

forma internej časti maturitnej skúšky. 

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v 

školskej jedálni za účasti maturantov, 

predsedov a členov skúšobných 

predmetových maturitných komisií a 

vedenia školy. Tri vyčerpávajúce dni máme 

konečne za sebou. Boli plné skvelých 

odpovedí, ale aj takých, ktoré bude treba  

v septembri zopakovať. 

Naši budúci maturanti a ich šarmantné skúšajúce 
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Československý 

muzikál – výchovný 

koncert 
Pomenovanie „výchovný koncert" v žiakoch 

vzbudzuje nudu, poučovanie, výchovu a i. No 

ja verím, že pochybnosti našich žiakov rýchlo 

zmizli a iste budú so mnou aj súhlasiť, keď 

poviem, že koncert z 25. 05. 2015 bol veľmi 

pekný. 

Napriek tomu, že sa profesionálnym umelcom 

Jarovi Gažovi a Radovi Pažejovi nepodarilo 

postaviť žiakov z lavičiek, zazneli krásne a 

hlavne známe skladby a piesne z muzikálov  

Na skle maľované, Cigáni idú do neba, 

Rebelové, Hamlet, Krysař, Kleopatra či Neberte 

nám princeznú. 

Ďakujeme za pekný umelecký zážitok! 

Jaro Gažo a Rado  Pažej to opäť roztočili 

Sila slova 
V  školskom roku 2014/2015 vznikla v Strednej 

odbornej škole elektrotechnickej v Trnave myšlienka 

zorganizovať  krajskú súťaž školských časopisov pre 

základné a stredné školy, a tak vyhlásila 1. ročník 

tejto súťaže pod názvom Sila slova.                                           

Naša škola sa môže pýšiť tým, že aj my  patríme 

medzi tvorcov školského časopisu - Študentské 

ŇÚS. Je to náročná práca nielen pre nás žiakov, ale 

aj pre našich učiteľov, ktorí nás vedú. Je teda 

prirodzené, že k  výzve zapojiť sa do tejto súťaže 

sme nezostali ľahostajní. Aj keď sme sa v silnej 

konkurencii neumiestnili na poprednom mieste, aj 

tak  ďakovný list, ktorý sme od organizátorov súťaže 

dostali, vzbudil v nás ešte väčší záujem o 

novinársku tvorbu, taktiež o vlastnú sebarealizáciu a 

zmysluplné trávenie voľného času.                     

Vďaka za uznanie! 

Tomu ver! 
27. mája 2015 sme sa zúčastnili muzikálno-

divadelnej hry Tomu ver v podaní Martinského 

divadelného centra, ktorá sa konala v 

priestoroch KINA MIER v Považskej Bystrici. 

Predstavenie bolo pre nás zaujímavé hlavne 

pútavým spracovaním aktuálnej témy, akou je 

hierarchia hodnôt mladého človeka, textami 

piesní a taktiež hudobným a vizuálnym 

spracovaním. Predstavenie nás pobavilo, 

poukázalo na dnešnú „módu“ v správaní sa   

mladých ľudí. Stvárňovalo rôzne situácie, do 

ktorých sa my mladí ľudia môžeme dostať, ale 

hlavne prinieslo nám cenné poznanie do nášho 

života. U nás mala rozhodne pozitívny ohlas. 

To najlepšie z koncertu 

Slávnostné vyradenie 

absolventov školy 
1. júna 2015 sa v priestoroch školy uskutočnilo 

slávnostné vyradenie absolventov študijných 

odborov. Na rozlúčke sa zúčastnili úspešní 

absolventi maturitných skúšok, ich triedni učitelia, 

členovia skúšobných predmetových maturitných 

komisií a vedenie školy. 

Súčasťou programu bolo ocenenie najlepších 

absolventov a reprezentantov školy. Absolventom 

roka v šk. roku 2014/2015 sa stal Marek Panák, 

absolvent študijného odboru mechanik 

stavebnoinštalačných zariadení, ktorý toto 

ocenenie získal za vynikajúce študijné výsledky a 

vzornú reprezentáciu školy. 

Na záver si absolventi prevzali z rúk triednych 

učiteľov maturitné vysvedčenia a výučné listy. 

Absolvent roka - 

Marek Panák 

(vpravo), Ing. Ján 

Bednár a Ing. Ján 

Kunovský 

(riaditeľ SOŠ) 
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KIA Innovation Award 2015 

29. mája 2015 sa Leszek Borowko a Denis Krabáč (žiaci 

nadstavbového štúdia, odboru dopravná prevádzka) zúčastnili 

študentskej konferencie KIA Innovation Award 2015. Bol to už piaty 

ročník súťaže pre stredné školy v Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Súťaž organizovala KIA Innovation Award – Nadácia Pontis. 

Zameraná bola na odborné oblasti automobilového priemyslu s 

dôrazom na bezpečnosť, kvalitu životného prostredia a na nové 

technológie. 

Naša škola sa tejto konferencie úspešne zúčastnila s projektom na 

tému Prvky pasívnej bezpečnosti automobilu. Cieľom súťažnej práce 

bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov modernými konštrukčnými 

úpravami – rôznymi druhmi airbagov pre chodcov v spolupráci s 

funkciou automatického núdzového brzdenia adaptívneho 

tempomatu. 

Pre demonštráciu aplikovateľnosti v praxi sme vytvorili model 

automobilu s funkčným airbagom pre chodcov. Rozšírili sme si 

odborné a komunikačné vedomosti a zručnosti a získali grand v 

hodnote 1000 € pre potreby školy. 

Táák a ešte foto! 

Leszek Borowko (vľavo)  

a Denis Krabáč 

Mladý remeselník 2015 

3. júna 2015 sa v novozriadených Tvorivých dielňach našej školy uskutočnil 1. ročník súťaže odbornej 

zručnosti žiakov základných škôl MLADÝ REMESELNÍK 2015. Určená bola žiakom 7. a 8. ročníkov 

základných škôl z mesta Považská Bystrica. Zúčastnili sa jej ZŠ Nemocničná 987/2, ZŠ Školská 

235/10, ZŠ Slov. partizánov 1133/53, ZŠ SNP 1484, ZŠ Slovanská 1415/7, ZŠ Rozkvet 2047 a ZŠ 

svätého Augustína. Základné školy vybrali dvoch žiakov, ktorí tvorili súťažné družstvo. Súťaž 

pozostávala z troch zadaní, ktoré boli zamerané na prácu s drevom a kovom. Každý súťažiaci mal za 

úlohu podľa výkresovej dokumentácie vyrobiť postavičku z dreva, stromček z plechu a v čo najkratšom 

čase poskladať kocku vyrobenú zo sadrokartónu. 

Víťazom 1. ročníka súťaže a držiteľom Putovného pohára riaditeľa SOŠ sa stalo družstvo ZŠ 

Nemocničná 987/2. Ocenenie hodnotiacej komisie za najlepšie vyhotovenie drevenej postavičky získal 

Dominik Rešeták a za najlepšie vyhotovenie stromčeka z plechu  Tomáš Podušel, obaja zo ZŠ Školská 

235/10. Kocku zo sadrokartónu najrýchlejšie zložil Erik Kostelanský zo ZŠ SNP 1484. Srdečne 

blahoželáme! 

Pán riaditeľ - Ing. Kunovský, spolu s Ing. Bednárom na slávnostnom uvítaní mladých  remeselníkov 



  
23 

 

  
Považskobystrickí podnikatelia odmenili 

talentovaných stredoškolákov 
Nadácia podnikateľských subjektov v Považskej Bystrici  v rámci 

piateho ročníka súťaže Mladý talent ocenila finančnými a 

vecnými cenami šesť talentovaných stredoškolákov. 

Považskobystrické spoločnosti tak odmenili študentov stredných 

škôl za výsledky v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky a 

podnikania. 

Veľmi nás teší, že náš Roman Cíbik  si prevzal ocenenie v 

kategórii zručnosť v obore operátor stavebnej výroby. Roman 

získal v posledných rokoch niekoľko ocenení nielen na domácej, 

ale i medzinárodnej scéne, úspechy žal aj v celoslovenskom 

kole stredoškolskej odbornej činnosti. „Ocenenie si vážim a 500 

eur je pre mňa ako študenta veľká suma. Zrejme zostanem v 

odbore, ktorý študujem, rozmýšľam nad pokračovaním štúdia na 

stavebnej vysokej škole,“ povedal nám Roman. 

Vydali sme sa po stopách Malého princa 

9. júna 2015 naše kroky viedli do Bratislavy, a to na 

filozofické dielo pôvodne venované deťom pod názvom 

Malý princ. Je to jedno z najznámejších diel francúzskej 

literatúry. Celý príbeh Malého princa je umocnený osudom 

autora knihy Antoina de Saint-Exupéryho, ktorý bol letcom a 

zmizol bez stopy. 

Hlavnou témou predstavenia bol svet dospelých, ktorí nikdy 

nevedeli pochopiť sny a nálady detí. Malý princ je o detstve 

a dospelosti, o láske, sile priateľstva, o ľudských 

vlastnostiach a o všetkom, čo je na tomto svete 

dôležité...Príbeh nám ponúkol možnosť prežiť  s hercami 

Divadla LUDUS príjemné chvíle, zaujímavé zvukové a 

svetelné efekty. 

 

Fotodokumentácia je predsa dôležitá! 
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Za krajšiu Považskú Bystricu  

10. júna 2015 sa konalo vyhodnotenie súťaže Za krajšiu Považskú Bystricu. Jej cieľom  je motivovať  

školy ku skrášleniu svojho okolia. 

Súťaž bola podporovaná primátorom mesta Karolom Janasom, ktorý sa zúčastnil aj slávnostného 

vyhodnotenia. Naša škola sa do nej zapája už od jej vzniku - v roku 2011.V tomto školskom roku naša 

úprava priestorov pred školou a rekonštrukcia vstupu do budovy oslovila nielen hodnotiacu komisiu, 

ale aj obyvateľov mesta, a tak niet čudo, že sme v súťaži získali 1. miesto! 

 

Talent Trenčianskeho kraja 2015 

10. júna 2015 sa v Delovej bašte Trenčianskeho hradu konal XIX. 

ročník slávnostného oceňovania Talent Trenčianskeho kraja 2015. 

Veľmi nás teší, že ocenenie z rúk prednostu okresného úradu v 

Trenčíne Ing. Štefana Bohúňa si prevzali dvaja zástupcovia našej 

školy. Jedným z nich bol Roman Cíbik, žiak tretieho ročníka 

študijného odboru operátor stavebnej výroby, a to za dosiahnuté 

výsledky v odborných, vedomostných a záujmových súťažiach. 

Ďalšou ocenenou bola Ing. Mgr. Alena Šujanová, učiteľka 

odborných predmetov, ktorá si za mimoriadne výsledky dosiahnuté 

vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže prevzala 

ďakovný list. 

Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších 

úspechov. 

Krajské kolo v cyklistike chlapcov SŠ 
16. júna 2015 usporiadalo Krajské centrum 

voľného času v Trenčíne v spolupráci s obcou 

Soblahov a Richardom Lintnerom krajské kolo v 

cyklistike žiakov a žiačok SŠ, ktorého sa 

zúčastnilo zhruba 30 súťažiacich z rôznych SŠ z 

Trenčianskeho kraja. 

Dĺžka trate mala 2 km, povrch bol asfaltka, išlo sa 

do kopca - do nadmorskej výšky 685 metrov nad 

morom. Našu školu zastupoval Dušan Vala, žiak 

I.B, ktorý po vynikajúcom výkone nedal totiž 

nikomu šancu a umiestnil sa na perfektnom 1. 

mieste.                              

Spoločné foto nesmelo chýbať 

Dušan Vala (v strede) vyhral 

krásne prvé miesto 
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Chce ísť príkladom 

Ešte na sklonku minulého roka založil osemnásťročný Púchovčan Roman Cíbik neformálnu „organizáciu“ pre 

dobrovoľníkov, ktorých trápi zlý stav životného prostredia v meste i v jeho blízkom okolí. Roman je naším 

žiakom (III. ročníka – odboru operátor stavebnej výroby). Je nielen dobrým žiakom, ale aj odborníkom. 

Dôkazom toho sú jeho doterajšie vynikajúce úspechy v odborných súťažiach a v SOČ. 

Hnutie za lepší Púchov má svoj účet na sociálnej sieti facebook- od minulého roka pravidelne na ňom 

pridávajú fotografie z uskutočnených brigád. „Ja som odmalička vychovávaný v prírode, brat je ochranár 

prírody, ja som rybár, takže to máme v rodine. Ešte v jeseni sme sa dali viacerí kamaráti dohromady a založili 

sme si neformálnu organizáciu. Neľúbilo sa nám, že okolie mesta je znečistené a plné odpadkov a chceli sme 

s tým niečo urobiť,“ hovorí Roman Cíbik. Mladý ochranári nezaháľajú - každý týždeň sa snažia urobiť dve až tri 

brigády, dodnes majú na konte desiatky vyzbieraných vriec odpadu. „Stihli sme toho veľa - v spolupráci s 

miestnymi rybármi sme naposledy vyčistili úsek od zdýmala v Streženiciach až po Bielu vodu. Teraz sme 

začali čistiť úsek od Šport-centra až takmer po kaskády. Pri vode sme našli všelijaké veci – staré kreslá, 

injekčné striekačky. Je to smutné, ale je toho veľa. Odpadky sme zbierali aj v horách – tam je zase veľa 

stavebného odpadu. Teraz hľadáme ďalšie miesta, ktoré sú znečistené, aby sme ich mohli vyčistiť. Niekto 

príde s nápadom a povie čo treba urobiť. My o tom zbytočne nehovoríme, ale sa hneď pustíme do roboty.“ 

Dobrovoľníkov je zatiaľ len desať, svoje rady by do budúcnosti radi rozšírili. Vrecia na odpad si zháňajú a 

financujú sami, pomocou „zhora“ by určite nepohrdli. „Keďže sme len na začiatku, prvé akcie sú dosť ťažké. Z 

lesa odpadky väčšinou vynášame sami, pokiaľ ich zbierame pri rybárskych revíroch, dohodneme sa s rybármi, 

aby nám to odviezli. Spoluprácu by sme radi nadviazali aj s technickými službami. Ak by nám nejakú pomoc 

poskytlo aj mesto, boli by sme veľmi radi,“ hovorí Roman. Hnutie za lepší Púchov má aj nové plány – jeho 

členovia chcú postupne obnovovať aj oddychové zóny v lesoch, stavať lavičky a prístrešky pre „pocestných“, 

pomáhať pri obnove kultúrnych pamiatok. „Kedysi boli na Lachovci rôzne hojdačky a jednoduché preliezky – 

chceli by sme ich obnoviť, alebo vybudovať nanovo. Máme v pláne urobiť ich z materiálu, ktorý nájdeme, 

napríklad z pneumatík. Vyčistíme ich a použijeme na dobrú vec. Radi by sme budovali aj ohniská, aby si ľudia 

mali kde posedieť. Chceli by sme nejakým spôsobom zachovávať aj svoje tradície - keďže žijeme na 

Slovensku, bolo by dobré, aby sme na ne nezabudli. Na Ďura sme napríklad pálili vatru na Štepnici, ďalšiu 

budeme robiť zase na Jána - bude to akcia otvorená pre verejnosť, hocikto môže medzi nás prísť. Chceli by 

sme navrhnúť aj to, aby sa v areáli pri bikrosovej dráhe trošku prerezali nalietané dreviny. Radi by sme to 

prebrali aj s mestom, lebo si myslíme, že by bolo dobré vytvoriť tam pekný lesopark. Do čistenia máme 

zahrnuté aj okolité obce, členov máme napríklad aj zo Strelenky. Jednoducho, celý Púchov a okolie plánujeme 

dávať nejako do poriadku,“ vysvetľuje Roman. Sympatická iniciatíva má jasný cieľ. „V Hnutí za lepší Púchov je 

dosť ľudí v mojom veku. Chceme ísť príkladom a chceme ukázať ľudom, že sa to dá robiť lepšie. Hoci sme boli 

najkrajšie mesto, treba toho tu urobiť ešte viac...“ 

 

Roman (vpravo) 

je nielen 

výborným 

žiakom, ale aj 

zručným 

remeselníkom, 

vedľa neho Ing. 

Ján Kunovský 

(náš riaditeľ), 

Lukáč Juríček 

a Ing. Štefan 

Pohanka 

. 
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Zmenila ma šikana 
 

Všetko sa to začalo, keď som nastúpila do piateho 
ročníka základnej školy. Bola som veľmi dobrá žiačka, 
asi to bol dôvod šikany. Nebol nikto, s kým by som v 
triede prehodila aspoň desať viet. Sedela som sama v 
prvej lavici, pred katedrou. Každý deň som musela 
počúvať stupidné poznámky a nepríčetné pohľady 
mojich spolužiakov. Každú chvíľku sa našlo niečo, 
prečo sa mi smiali. Cez hodiny a prestávky po mne 
hádzali papieriky a vrecká z desiatej. Na oblečenie mi 
lepili poznámkové papieriky, na ktorých boli napísané 
ponižujúce vety. Keď som sa náhodou prechádzala po 
školskej chodbe, strkali do mňa, podkopávali mi nohy, 
zatvárali predo mnou dvere a vykrikovali jednu urážku 
za druhou. Ponižovali ma tak, že som nechodila von, 
medzi ľudí, nemala som žiadne kamarátky ani 
kamarátov, s ktorými by som mohla byť. Nebol nikto, kto 
by si ma zastal. Nerobila som nič preto, aby s tým 
prestali a jednoducho, nechali ma na pokoji. Toto peklo 
som zažívala do doby, kým som neukončila deviaty  
ročník. Pri vypĺňaní prihlášky na strednú školu som 
myslela len na to, ako ísť čo najďalej a začať odznova. 
Po prijatí na SOŠ vo mne vzbĺklo malé svetielko nádeje. 
Verila som, že to môže byť lepšie a že už nebudem 
zažívať každodennú šikanu. V prvý školský deň som 
mala obavy. Mala som strach. Bála som sa, že to bude 
opäť také isté ako aj na základnej škole. No mýlila som 
sa. Už len ten prístup chalanov, keď mi otvorili dvere 
a dodali „nech sa páči, slečna!" vo mne vyvolal dobrý 
pocit. Hneď v prvý deň som spoznala mnoho úžasných 
ľudí, s ktorými sa stretávam doteraz. Prebudili vo mne 
niekoho nového. Už som sa nepozerala na svet cez 
čierno-biele okuliare. Bolo všetko inak. Chodila som 
medzí ľudí, bavila som sa, usmievala. Dokázala som 
komunikovať s ostatnými a nebáť sa spoznávať nových 
ľudí. Niekedy si totiž človek musí prejsť peklom, aby 
našiel raj...  
                                                                   
 Tereza Galková, II.A 

 

Milujem cestu vlakom 

Po ťažkom týždni som sa rozhodla  navštíviť 

starých rodičov, za ktorými som cestovala vlakom. 

Nastúpila som do vlaku a usadila sa. Chvíľu sme 

čakali, kým sa rozbehne, oprela som si hlavu o 

okno a sledovala krásy našej prírody. Vonku vietor 

silno fúkal a okolité stromy sa ohýbali, akoby sa 

klaňali slnku, ktoré sa odrážalo ako zlatistý lúč na 

hladinách jazier, okolo ktorých sme práve prešli. 

Už len pre takéto momenty milujem cestu vlakom. 

Nasadnúť a ísť nevediac kam, nevnímajúc okolitý 

svet, iba krásu prírody, ktorá je za oknom. Po chvíli 

pozorovania som sa unavila a zaspala. Viem, že 

som spaním premrhala kus prírody. Po zobudení 

môj vlak stál na stanici a ja som znova pozerala 

von oknom, za ktorým  sa ozýval smiech detí, ktoré 

sa  preháňali vlakovou stanicou na kolobežkách 

alebo korčuliach. Z diaľky prichádza hluk rýchlika, 

ktorý stanicou prefrčal ako víchor vetra. Keď  bol 

znova v pohybe a začalo sa stmievať, tak som si 

otvorila okno. Vietor fúkal a prehadzoval moje 

vlasy zo strany na stranu. Pohľad do diaľky bol 

hmlistý, no skaly, ktoré sa šplhali do neba 

naznačovali, že sú to Malé Karpaty. Po mojej  

ľavici som zazrela nočné svetlá okolitých miest a 

dedín. Spoza hustých a pomaly sa tiahnucich 

oblakov sa na oblohe zjavil brat Slnka - Mesiac. Po 

oblohe sa kotúľal ako malá loptička. Keď som 

zodvihla hlavu k oblohe a pozrela sa na Mesiac, ku 

ktorému sa oblaky odvážili priblížiť, ba dokonca aj 

cez neho prejsť, tmavá noc pohltila môj zrak a 

obklopila srdce, ktoré bilo ako tie najjemnejšie 

melódie sveta. Takéto noci precestované vlakom 

mi poskytujú pred všetkými  problémami sveta 

dobrý úkryt. Mesiac, ktorý poletoval po oblohe ako 

motýľ po lúke, bol zo sekundy na sekundu jasnejší. 

Po chvíli pribúdali aj hviezdy. Keď som pocítila, že 

vlak spomaľuje, tak som sa k hviezdam natiahla 

najviac, ako to šlo, a cítila som, ako mi cez 

končeky prstov prúdi sila nočnej oblohy. Vlak už 

stál a ja som vystúpila. Na stanici ma čakala babka 

s dedkom a ja som im začala rozprávať svoj 

rozprávkový príbeh z vlaku.                                                                                   

                                            

Aké je to byť otcom? 

Keď sa staneš otcom v mladom veku, nie je to vôbec jednoduché. Rodičia sú sklamaní, výsmech zažívaš 

každý deň, spoločnosť ťa vníma inak.  

Tí, ktorí zažili niečo podobné ťa chápu a dávajú ti rady. Všetky tie negatívne názory a výsmech ale ignorujem, 

pretože sa snažím o moju dcérku postarať tak, ako sa starali rodičia o mňa. Mať dieťa, to nie sú len starosti o 

peniaze atď., ale hlavne radosť, ktorú mi Kristínka prináša. Vždy sa na ňu teším, pretože či už som znudený 

zo školy alebo unavený po brigáde, čas strávený s mojou dcérkou a priateľkou je pre mňa relax. Radosť 

mojej dcérky a mojej priateľky ma robí šťastným. Milujem ich a neviem si predstaviť, že by som ich nemal... 

                                                                                                                           Kiko, III.A 
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Mirka Prášková,  

I.BN                                                 

 Miluje cestu vlakom 

Nevedia, o čo prichádzajú 

Bežne sa vozím všade autom. Cestovanie vlakom 

donedávna bolo pre mňa cudzie. Po dlhom rozmýšľaní 

som sa rozhodol ísť do Tatier, prirodzene vlakom. 

 Návrh padol z úst mojej priateľky, ktorá povedala: 

„Raz si môžeš dať pivo aj ty namiesto šoférovania.“ 

Vtedy som si ešte neuvedomoval, do akých krás ma 

privedie, keď budeme cestovať vlakom. Človek za 

volantom si krásy prírody neuvedomuje, keďže musí 

dávať pozor na cestu a dopravné značky.   

Posadil som sa do posledného vozňa. Slnečné lúče 

príjemne prenikali cez okná vlaku. Ako prvé padli moje 

oči na železničiarov, ktorí pracovali ako včeličky. Pri 

pohľade na nich som sa cítil ako kráľ. Uvedomoval 

som si, že na rozdiel od nich mňa čaká na horách 

týždeň oddychu. Cesta pokračovala ďalej a ja som 

zazrel, ako uťahaní diaľničiari ťahajú stĺpy vysoké sťa 

jedľa . Ako malý potôčik im tiekol po chrbte pot. Mňa 

vtedy pocit oddychu chladil na duši stále viac a viac.  

V Žiline sa vlak pokazil ... V tú chvíľu som prestal byť 

cestovaním až tak nadšený. Úsmev na tvári mi 

vytváralo iba to, že som mal vlak ako študent 

zadarmo. Po hodine čakania som mal sto chutí vlak 

roztlačiť, ale on sa akoby zázrakom rozgúľal. Keď sme 

sa prebrodili cez úseky výstavby, začala nás 

obklopovať skutočná príroda. Tá bola človekom naozaj 

nepohnutá ako z rozprávky. Z jednej strany sa týčili 

mohutné vrchy, zatiaľ čo z druhej sa prelievali „kubíky“ 

krištáľovo čistej vody. Celú cestu som bol nalepený na 

okne a nestihol som si všimnúť, že kupé je plné mojich 

priateľov. Keď sme sa pomaličky blížili k cieľu, ostal 

som zaskočený. Tatranské lesy boli zrovnané so 

zemou, stromy dolámané ako zápalky. Videl som 

krajinu, v ktorej nezostal kameň na kameni. 

Hodil som oči na najvyššie končiare. Tie boli pokryté, 

aj počas horúcich letných dní, snehovou prikrývkou. 

Tatry sú oprávnene pýchou Slovenska. Cestovanie 

horskými úsekmi je naozajstný pocit blaha. Nevedel 

som, na ktorú stranu sa mám otočiť skôr. Keď 

sprievodca oznámil, že za rohom nás čaká naša 

zastávka, zdalo sa mi, že som pred chvíľkou nastúpil. 

Pivo, kvôli ktorému sme išli vlakom, som si nestihol 

dať, lebo som bol celú cestu zamestnaný krásami 

okolitej prírody. Tie by som  pri cestovaní autobusom 

nikdy nespoznal. Hodnotím to ako skvelý zážitok, ktorý 

si veľmi rád zopakujem. Odporúčam ho všetkým, ktorí  

necestujú vlakom, lebo nevedia, o čo prichádzajú.  

                                                   Marek Panák, IV.A 

                                                                                                                   

 

Neznášajte zármutok sami   

Život, zhluk piatich písmen. Je to dar od Boha. Dar, 

ktorý prináša radosť i žiaľ. Znesie ho každý sám, 

alebo sa s ním musí s niekým podeliť? 

Neviem, či so mnou bude každý súhlasiť, ale ja sa 

stotožňujem  s názorom, že to, ako sa ľudia delia o 

svoje dobré pocity, svoju radosť či úspechy, mali by 

to spraviť aj v prípade svojich ťažkostí a problémov. 

Asi sa pýtate prečo? Odpoveď je jednoduchá! Nie 

všetci sme dokonalí a nie každému z nás sa  všetko 

v živote podarí. Veď zdôveriť sa s problémom či s 

ťažkosťami človeku,  ktorý nás pochopí a usmerní je 

obrovská úľava. Veľmi často sa opisuje aj ako 

„ťažký kameň“. Kameň, ktorý spadne zo srdca 

každému, keď sa s problémom zdôverí. Mne je však 

jasné, že nie vo všetkom sa dá vždy pomôcť. V 

živote človeka sa vyskytne veľa problémov, 

zármutku a podobných zlých vecí, no je na každom, 

ako s nimi naloží. Okrem toho život prináša aj 

potešenie. Napríklad, keď sa rodičia delia o radosť 

so starými rodičmi či kolegami v práci z prvého 

slova či prvých krokov svojich detí. Neskôr 

prichádza radosť detí samotných. Prvý vypadnutý 

zub, jednotka v škole či prvá láska, s ktorou sa, 

samozrejme, musia podeliť. Všedné dni však 

prinášajú aj zármutok. Povedať rodičom o päťke či 

nie? Otázka, ktorá trápi našu myseľ skôr, ako sa 

nás rodičia po príchode zo školy spýtajú: „Ako bolo 

v škole, čo vonku?“ Mnohí z nás sa o svojich 

problémoch či radostiach  nechcú podeliť...a často 

býva koniec tragický. Dnešná doba je toho 

najlepším svedkom. Pritom stačí tak málo! Jeden 

nezáväzný rozhovor  s blízkou osobou, jedna 

dospelácka rada, pohladenie či nakopnutie. 

Okamih, ktorý je k nezaplateniu. Avšak ten predošlý 

je nenávratný. Nikdy to však nie je také zlé, ako sa 

na prvý pohľad zdá. Robiť chyby je ľudské,  ale 

odpúšťať ich ešte ľudskejšie...Preto moja rada znie: 

„Neznášajte zármutok sami, podeľte sa oň s vašimi 

blízkymi, rovnako ako s radosťou...“ 

                                             Andrej Kulich, IV.A 
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  Bol predsa niečím výnimočný 

 

Ako každý všedný deň v týždni aj teraz som ráno 

vstával do školy. No tento deň bol predsa niečím 

výnimočný. Bolo prvého šiesty. Myslím si, že tento 

dátum má v pamäti každé dieťa, predsa je to 

Medzinárodný deň detí. V mojom prípade ho mám o to 

radšej, že sa vždy povozím v historickom vlaku môjho 

strýka Romana. V tento deň vozí svojím vlakom deti s 

rodičmi po našom krásnom Slovensku. 

Ráno som si vykračoval natešeno do školy. Po celú 

dobu v škole som sa nedokázal sústrediť na 

vyučovanie. V mysli  som sa už vozil vlakom. Tento 

deň v škole mi prišiel nekonečný, no keď som  

konečne započul zvonček, v tej chvíli najkrajší zvuk, 

ktorý ukončil vyučovanie, utekal som rýchlo domov. 

Doma ma už čakal strýko. Rýchlo som sa najedol a išli 

sme autom na železničnú stanicu do Púchova, kde na 

vedľajšej koľaji  parkoval svoj nádherný červený vlak. 

Pri príchode k nemu sme spravili kontrolu a posledné 

úpravy. Náš takzvaný Hurvínek bol pripravený na 

jazdu. Prvá zastávka bola Považská Bystrica. Vonku 

bolo nádherné slnečno, bez jediného kyslo tváriaceho 

sa mraku. Nič krajšie som si nemohol ani priať. Naša 

cesta smerovala k pýche Slovenska, do Tatier. Bez 

ďalších zastávok sme sa vydali na cestu. Pri pohľade z 

okna vlaku bolo vidieť krásnu rozkvitnutú krajinu a 

jasnú modrú oblohu, na ktorej v najkrajších formáciách  

poletovali kŕdle vtákov. Jemný vánok sa opieral do 

korún stromov, ktoré tancovali sťa ladné baletky. Pri 

prejazdoch našimi malebnými dedinkami bolo vidieť 

krásne mihajúce sa domčeky a chatky, pri ktorých 

ľudia oddychovali vo svojich záhradách a dvoroch, v 

ktorých „chytali“ bronz. Po ceste bolo vidieť prírodou 

vytvorené jazerá a riečky. Od ich krištáľovo čistej vody 

slnko odrážalo svoje jemné lúče, ktoré nám cez okno 

vlaku hladili tvár. Pri príjazde do Popradu na nás čakal 

bohatý program v nádhernom prírodnom amfiteátri. Tu 

nás okrem iného aj učili, ako sa správať k našej 

matičke Zemi. Po skončení príjemného a hravého 

programu sme opäť nasadli do vlaku a oddali sme sa 

ceste domov. Čím dlhšie sme cestovali, krajina sa 

zahaľovala pod tmavú prikrývku večera. Podaktorých 

cesta zmohla a zaspali. No ja som s údivom pozoroval, 

ako sa strieda deň, ktorý ma ešte nedávno hladil 

svojimi lúčmi s jasne žiariacou lunou. Zaujímalo by ma, 

koľko ľudí vníma cestu vlakom tak, ako ja. Je to pre 

mňa neprekonateľný zážitok a teším sa na ďalšiu  

jazdu vlakom, pretože vždy je z jeho okna vidieť niečo 

nové. 

                                                       Veronika, II.A 

 

Offroad Lúky očami traťového 
komisára Lukáša Juríčka 

Ako každý rok, aj tento je za nami ďalší, už 4. 
ročník Offroad Adventure Day Lúky, ktorý sa 
konal 29. - 31. 5. 2015 (piatok – nedeľa). Každým 
rokom sa táto akcia odohráva v obci Lúky pod 
Makytou, na mieste nazývanom Baňa. Toto 
miesto sa vyznačuje skalnatým podložím a 
hornatou krajinou, ktorá je ideálna pre nadšencov 
pravého Offroadu. 

Celá akcia sa začala v piatok 29. mája, kedy sa 
od rána (od 8:00 hod.) začali prihlasovať 
jednotlivé posádky so svojimi upravenými 
mašinami. Súťažilo sa v troch kategóriách, a to 
DLHÉ a KRÁTKE VOZIDLÁ a UTV (doma 
upravené štvorkolky). Pre organizátorov to bola 
naozaj výzva, nakoľko z celkového počtu 65 
registrovaných posádok sa postavilo na štart 52. 
V doobedňajších hodinách ( počas registrácie ) sa 
dokončovali posledné úpravy v Bani, páskovali sa 
jednotlivé úseky a všetko sa pripravovalo na 
nasledujúci deň štartu. Okolo 17:00 hod. vyrazili 
autá na poobedňajšiu cestu cez dedinu a 
nakoniec na močariská. V sobotu sa štartovalo o 
8:45 hod. Netrvalo dlho a prvé autá na trati už 
mali poruchy. Vydržali naozaj iba tí najlepší. 
Spoločne s kolegami sme mali na starosti 
predovšetkým bezpečnosť divákov a sledovanie 
vozidiel v daných úsekoch. Jednalo sa o 5 
úsekov, ktoré boli bodované a rozdelené podľa 
náročnosti na ľahkú trať - 5 bodov a ťažkú - 10 
bodov. Penalizácia bola za každé cúvanie -1b, 
ťahanie vlastným navijakom -2b a vyprosťovanie 
pomocou traktora – 5b. Jazdilo sa do 14:30 hod.a 
po dokončení jázd nasledovalo druhé kolo, ktoré 
slúžilo na bodové prilepšenie. Po úspešnom 
dojazdení sa vyhodnocovalo a keďže hlavným 
sponzorom bol Maxxis, víťaz každej kategórie 
vyhral pneumatiky v hodnote 300 - 450 eur. Večer 
bola pripravená diskotéka, ktorá sa konala priamo 
na mieste, kde mali posádky svoje stanoviská. 
Počas diskotéky som zastihol aj víťaza kategórie 
DLHÉ VOZIDLÁ, ktorý hneď zhodnotil tohtoročný 
Offroade Lúky. „Konkurence byla skutečne veľká 
to joo ... ale kdyby byla mokrá trať, bylo by líp. 
Tam by se ukázali praví borci,“ dodal Aleš. Mali 
ste nejaké poruchy na trati? „Néé, to vúbec až teť 
pri konci na volných jízdách ...“ A ako to vidíte s 
výhrou? Kedy budete prezúvať vaše vozilo? „Tak, 
jak budúci rok příjedu, tak už na Maxxisáskych 
pneumatikách, ale do Ostravy odjedu na 
púvodních,“ dodal na konci Aleš, „s vozidlom 
Nissan Patrol GR Wagon 2.8 TD.“  
Nasledujúci deň boli voľné jazdy a atrakcie pre 
deti. Mne osobne sa páčila celá akcia. Získal som 
veľa skúseností, porozprával som sa s viacerými 
pretekármi a spoznal nových ľudí. Na budúci rok 
odporúčam každému ísť aspoň ako divák pozrieť 
sa a keď nám aj zaprší, tak to bude naozaj 
Extreme Offroad.  

                                          Lukáš Juríček, III.A 
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V decembri 

minulého 

roku pribudol 

do rodiny 

Mikulíkovcov 

(našej 

anglinárky) 

nový člen... 

malý Maťko 

Mikulík. 

Odpočinok je dôležitý, hovorí moja mamina Majka 

Mikulík 

Vždy vysmiaty modroočko. Veď s humorom je všetko 

ľahšie... 

Tááák a teraz si musím pospinkať, aby bol zo mňa silný chlap 
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Takto sa dovolenkuje  

Šarlotkine prvé narodeniny 

A takto dopadla prvá návšteva Bojníc 

Poznáte Šarlotku 

Riedl?...Nie?! Tak 

to je dievčatko, 

ktoré sa 3 .7.2014 

narodilo našej 

pani učiteľke 

Barbore Riedl. 
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Dňa 25. 2. 2015 sa o 2:52 hod., za asistencie 

tatina, ktorý prišiel na poslednú chvíľu, 

narodila Karin Tanušková, slniečko v živote 

našej pani Eriky Tanuškovej. 

Parádnica už odmala 

Po ťažkom dni si treba hodiť ,,šlofíka´´ 

Treba sa prebudiť vždy s úsmevom 

Ženy v akcii 
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30. júna 2015 sme sa 

všetci zišli na 

slávnostnom ukončení 

školského roka 

2014/2015. Po 

príhovore a 

zhodnotení 

uplynulého školského 

roka riaditeľom školy 

Ing. Jánom 

Kunovským boli 

ocenení najlepší žiaci 

školy. Vecné ceny i 

peňažné odmeny 

získali za výborné 

študijné výsledky, 

vzornú dochádzku a 

reprezentáciu školy 

na domácich i 

zahraničných 

súťažiach. 

Poďakovanie patrilo aj 

zamestnancom, ktorí 

končili svoju 

pedagogickú dráhu na 

našej škole. Po 

slávnostnej spoločnej 

časti sme si vo svojich 

triedach z rúk 

triednych učiteľov 

prevzali dlho 

očakávané 

vysvedčenia. 

Nám všetkým prajeme 

krásne prázdniny a 

pedagógom 

zaslúženú, ničím 

nerušenú dovolenku! 

 

Hurá na prázdniny! 

Vedenie školy to má všetko pod drobnohľadom 

 

Lukáčová  Nikola – jedna z mnohých 

ocenených 

Ing. Vlasta Turčanová na sklonku svojej 

pedagogickej dráhy 

Ing.Kunovský a odchádzajúci majster 

OVY p. Dúbravka 

Lúčenie s majstrom OVY Félixom 

Adamcom  

RNDr. Jánošíková (vľavo), Ing. Kunovský a Ing. 

Trepáčová 

 

Náš posledný deň v škole 

Rozlúčka s Mgr. Monikou Tanečkovou 

Náš pán riaditeľ, Milan 

Šamaj,Roman Cíbik 

KONIEC 
 


