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EDITORIÁL 
Nedávno som mala 

zvláštny sen. Pristúpil 

ku mne neznámy muž 

a položil mi otázku:    

„ Čo by si urobila, 

keby si vedela, že 

nastávajúce tri dni  

budú tvoje posledné?“ 

Čo som odpovedala, 

neviem. Zo sna ma totiž náhle vytrhol 

prenikavý zvuk budíka.  

Dotieravá otázka zo sna však neustále 

zamestnávala moju myseľ. Čo by som 

urobila? Čo by ste urobili vy? A čo by 

urobila väčšina z nás? 

Niekto by možno našiel odvahu otvoriť 

svoje srdce a vyznal by lásku človeku, ktorý 

za to a o to stojí. Vedomí si blížiaceho sa 

konca by niektorí snáď vyhľadali osobu, 

ktorej dlhujú úprimné ďakujem alebo 

očisťujúce ospravedlnenie. Iní by si 

pravdepodobne dopriali zážitok, ktorého 

splnenie vždy odkladali. Zoskok padákom. 

Rafting na divokej rieke. Potápanie 

v tajomnej morskej hlbočine. Výstup na 

niektorý z majestátnych tatranských štítov...  

Asi by sa našli aj takí, ktorí by si túžili 

splniť cestovateľský sen. Noblesný Paríž, 

históriou dýchajúce Atény, umením 

nasiaknutá Florencia, rozmanitý Nový 

Zéland...  

Dúfam, že by sa našli aj jednotlivci, ktorí by 

na sklonku života urobili všetko preto, aby 

ešte raz pomohli blízkej osobe. Psychicky, 

materiálne, finančne... Jednoducho, ľudsky. 

Pevne verím, že pre vás všetkých, ktorí sa 

chystáte čítať najnovšie číslo školského 

časopisu, sú posledné tri dni života 

vzdialenou budúcnosťou.  

Ale prečo neurobiť aspoň niečo z toho, na čo 

by sme si spomenuli v súvislosti s úvahami 

o neodvratnom konci, už dnes. V opačnom 

prípade sa môže stať, že niečo naozaj 

podstatné a dôležité nestihneme.  

Príjemné chvíle strávené v spoločnosti 

nového čísla školského časopisu Vám želá 

     Vaša       

              šéfredaktorka 

             Daniela  
 

Foto obal a zadná strana: M.M., D.Č. 
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 TRADÍCIE  

 A ZVYKY  

  VEĽKEJ  

    NOCI 
 
 
 
 
 

Už sa blíži, už sa blíži 
Veľkonočný pondelok, 
už sa vajcia obliekajú 

do farebných košieľok. 
Ej, krúťte sa, kolovrátky, 

ej, krúťte sa, praslice! 
Už sa vajcia obliekajú, 
by z nich boli kraslice. 

 
Mrazivá zima už ponúka žezlo nežnej jari. Tá 

teplým dychom roztápa posledné zvyšky 

snehu a ľadu. Prináša prísľub nového života 

lúkam, lesom, žblnkotajúcim potokom, celej 
prírode. Vo svojom vienku má aj jeden 

z najkrajších sviatkov roka – 
Veľkú noc. Teraz je tá vhodná 

chvíľa priblížiť si jej pôvod, 
veľkonočné zvyky a tradície. 
Veľkonočné sviatky patria 
k najstarším sviatkom. Ich 

základnou podstatou                 
z predkresťanských dôb bolo 

vítanie jari, v prenesenom 
zmysle slova víťazstvo života 

nad smrťou. Predobrazom 

kresťanskej Veľkej noci sú aj 

starožidovské jarné sviatky – Pesach, pri 
ktorých sa obradne jedli jahňatá a nekvasený 

chlieb. 
 
 

 
 
 
Termín Veľkej noci je pohyblivý. Pripadá na 

prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. 

Predchádza mu dlhý čas príprav –  
štyridsaťdňový pôst, ktorý sa dodržiava už 

celé stáročia. Nevzťahuje sa len na jedlo, ale 
na celý spôsob života. Prestanú tanečné  
zábavy, veselé spoločenské večierky, na 

vidieku sa skončia priadky a páračky. Muži 

odložia fajku a celú dobu sa nedotknú 
alkoholu. Zo ženského kroja zmiznú pestré 

farby a bohato zdobené súčasti. Strava je 
veľmi jednoduchá. Skladá sa z rôznych 

múčnych jedál, kaší, zemiakov, strukovín, 

sušeného ovocia. Varia sa jednoduché 

polievky a omáčky, veľmi sa využíva kvasená 

kapusta, ktorá sa 

jedáva aj surová 

s krajcom suchého 

chleba. V období 

pôstu nie je 

dovolené jesť 

mäso, a to ani 
v nedeľu. Pôst 

končí tzv. Svätým 

týždňom. Aj 
napriek tomu, že sa 

hovorí týždeň, ide 

o 9 dní s nasledovnými prívlastkami: Kvetná 

nedeľa, Modrý pondelok, Sivý utorok, 

Škaredá streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 

Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, 

Veľkonočný pondelok.  
 



Strojár  2/2017                                                                                     Aktuálne   4 
 
Veľkou nocou sa myslí tá zo soboty na 

nedeľu, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.  
 
Aké zvyky sa viazali k vybraným dňom 

Svätého týždňa? 

 
Kvetná nedeľa - ľudia si do kostola 
doniesli rozvinuté vŕbové prútiky, ktoré im 

kňaz svätil modlitbami. Doma si ich zastokli 

za hradu na povale alebo za obrazy, aby ich 
chránili pred búrkami. Pri búrkach konárik 

položili do obloka, alebo kúsok z neho hodili 

do ohňa. Na Horehroní prútmi vyháňali 

dobytok na prvú pašu, v okolí Hontu 

zapichovali vetvičky na hroby svojich 

blízkych, aby podobne, ako sa budí na jar 
príroda, prebudili aj duše svojich príbuzných.  
Pokrmy konzumované na Kvetnú nedeľu mali 

magicko-ochrannú silu. Na obed bývali rôzne 

upravené cestoviny, často posypané makom, 

aby na obilí narástli dlhé klasy s množstvom 

zrna. 
 

Zelený štvrtok - je to deň poslednej večere 

Ježiša Krista s apoštolmi.  
V tento deň sa naposledy rozoznejú kostolné 

zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej noci.  
Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo zelené, 

aby bol človek zdravý, či to už bola polievka 

z jarných byliniek, špenát, alebo hlávkový šalát,  
 

 
prípadne prívarok z lístkov mladej žihľavy, ktorá 

vraj ozdravovala krv. 
 
Veľký piatok - je dňom Kristovho 

ukrižovania.  
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok 
sa schádzali strigy. Ľudia predpokladali, že 

škodlivá činnosť stríg a strigôňov bola 

namierená predovšetkým proti dobytku, a 

preto natierali večer dvere stajní kolomažou 

alebo cesnakom. Aby kravám niektorá striga 

nepočarila, mala gazdiná urobiť venček zo 

šípového prúta a o polnoci precediť cezeň 
mlieko. Gazdovia na Veľký piatok zvyčajne 

robievali značkovanie oviec, pretože verili, že 

ovce menej cítia bolesť a rany sa im 

rýchlejšie zahoja.  
Na Veľký piatok, sa ľudia, ktorí trpeli 

chorobami a rôznymi neduhmi, chodili 
zavčasu ráno umývať do potoka. Voda                 
v potoku vraj mala zázračnú silu a pôsobila 

na rany. Účinok mala len vtedy, keď sa chorý 

umýval tak zavčasu, kým nepreletel ponad 

vodu vtáčik.  

 
Biela sobota - v tento deň ležal Ježiš 

Kristus v hrobe.  
Ľudia sa venovali vareniu a pečeniu 

obradných jedál. Bola to bravčovina, často sa 

varila šunka. Masť zo šunky odkladali na 

liečenie rán a mnohí verili, že chráni aj pred 

hadím uštipnutím. Vo viacerých oblastiach 

pripravovali na Veľkú noc jahňa, v južných 

častiach stredného a západného Slovenska 

dosiaľ pečú baránka z masy pripravenej                 
z vajec, žemlí a klobásy. Keď gazdiná 

vymiesila cesto, neočistila si ruky a išla 

pohladkať stromy, ktoré mali v tom roku prvý 

raz zarodiť, alebo ktoré dávali málo ovocia. 
Najviac sa však všade jedli vajíčka.  
 



Strojár  2/2017                                                                                          Aktuálne   5 
 
Tradičným veľkonočným jedlom je aj 
mazanec. Sú o ňom správy už od 14. a 15. 

storočia. Ešte v 18. storočí ho plnili tvarohom, 

rozmiešaný tvaroh bol totiž u Slovanov 

obradným jedlom, rovnako ako zvyk jesť 

vajíčka, považované za symbol nového života 

a plodnosti. 
 

Veľkonočná nedeľa - deň, kedy sa 

oslavuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.  
Na Veľkonočnú nedeľu založili 

dospievajúcim dievčatám po prvý raz 

na hlavu partu. Pri prekročení 

kostolného prahu každá prehodila cez 

seba peniaz pre šťastie. Veľkonočná 

nedeľa sa považovala za najväčší 

sviatok roka, preto sa nesmelo variť, 

dokonca ani krájať nožom. 

Z uvedeného dôvodu sa všetko 

pripravilo počas Bielej soboty. 
Obradové veľkonočné jedlá sa 

pripravili do košíka a zobrali sa na 
svätú omšu, kde sa vysvätili.                   
Z kostola sa každý ponáhľal domov, 

pretože ako rýchlo prišiel, taký 

šikovný mal byť pri žatve. Stolovanie v tento 

deň pripomínalo Štedrú večeru. Prvým 

chodom bolo vajíčko, ktoré gazda rozdelil 

medzi všetkých prítomných. Hlavným 
chodom bolo mäso. Všetci sa mali dobre 

najesť, aby boli sýti po celý rok. 
Každá návšteva dostala kúsok posväteného 

jedla, trochu dali na pole, do studne a do 
záhrady - aby bola dobrá úroda aj voda. 
Na Veľkonočnú nedeľu bola aj zábava pre 

mládež. 

Veľkonočný pondelok - bolo zvykom, že 

po významných sviatkoch sa deň 

nepracovalo. Preto je aj dnes Veľkonočný 

pondelok dňom pracovného pokoja, hoci sa 

cirkevné sviatky končia v nedeľu. 
Oblievanie vodou a kúpanie dievčat 

mládencami na Veľkonočný pondelok sa 

považovalo za očistné, plodonosné a malo 

dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie. 

Veľkonočné šibanie korbáčom z ôsmich 

spletených čerstvo narezaných prútov vŕby je 

napodobením magického úkonu rozšíreného  
v tradičných roľníckych spoločenstvách - bitia 
s použitím zeleného prútika, ktoré malo 

zabezpečiť znovuobnovenie sily, rastu                      
a zdravia. 
Tradícia káže dávať kúpačom či šibačom 
maľované vajíčka alebo kraslice, ktoré vedeli 

ženy zdobiť samy podľa krajových 

zvykov. Veľkonočný pondelok sa zvykol 
nazývať aj Červený pondelok podľa 

najčastejšej farby kraslíc. 

Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča.                                                                                                                      
Kázal kadlec aj kadlečka, aby dali tri vajíčka.                                                                                                                                

Jedno biele, druhé čierne, a to tretie zafarbené,                                                                                                                                          
to je moje potešenie.                                                                                                                                                

Aj kus baby, aby boli naši radi. 
                                                        

M., foto: internet
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AKO SME UKONČILI PRVÝ POLROK 

PROSPECH 

 

Do štatistiky nie sú započítané priemery a zameškané hodiny neklasifikovaných žiakov 

Trieda Priemerný 

prospech 
Neklasi-
fikovaní 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli 

1.C TL 1,83 0 3 4 4 0 
3.C TL 1,98 1 5 0 7 3 
2.C TL 2,00 0 2 13 7 1 
4.C TL 2,02 1 3 6 12 0 

4.B MEC 2,03 0 4 7 9 0 
1.A MEC 2,08 0 1 4 4 0 
2.A MEC 2,08 0 5 4 11 0 
3.A MEC 2,10 0 1 3 7 0 
1.C LOG 2,33 0 0 1 6 1 
1.B ELE 2,38 0 0 3 8 0 
2.B ELE 2,40 1 1 1 7 2 
1.B LOG 2,42 2 0 2 5 0 
3.B ELE 2,42 4 1 0 6 1 
4.A STR 2,43 0 0 4 7 1 
4.B ELE 2,45 0 0 3 9 0 
2.D MO 2,47 2 0 0 4 1 
2.D K 2,53 2 0 1 4 1 

3.A STR 2,57 1 0 1 3 4 
4.A LOG 2,58 0 3 3 10 3 
3.B LOG 2,66 4 2 4 3 4 
1.A MN 2,69 0 0 1 5 2 
3.E MO 2,74 0 0 1 9 0 
2.B LOG 2,76 1 0 2 2 4 
3.D MN 2,82 0 0 1 8 5 
3.D TPD 2,87 0 0 0 2 2 
2.B MN 2,97 0 0 0 3 4 
4.C MN 2,99 0 0 0 6 4 
1.D SS 3,04 1 0 2 3 6 
1.D S 3,72 4 0 0 2 2 

  24 31 77 173 51 
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SPRÁVANIE 

Trieda Dvojky zo 
správania 

Trojky zo 
správania 

Štvorky zo 
 správania 

1.A  0 0 0 
1.B 0 0 0 
1.C 0 0 0 
2.A 0 0 0 
2.B 1 0 0 
2.C 0 0 0 
2.D 4 1 1 
3.A 0 0 0 
3.B 0 0 0 
3.C 0 0 0 
3.D 0 0 0 
3.E 3 0 0 
4.A 0 0 0 
4.B 0 0 0 
4.C 0 0 0 
 8 1 1 

DOCHÁDZKA 

 Trieda Zameškané hod. 
na žiaka 

Osprav. 
hodiny 

Neosprav. 
hodiny 

1.A  MEC 55, MN 62 984 1 
1.B ELE 47, LOG 53 877 6 
1.C LOG 53, TL 50 975 1 
1.D S 105, SS 144 1962 39 
2.A MEC 48 955 2 
2.B ELE 61, LOG 72,  

MN 120 
2044 51 

2.C TL 55 1093 0 
2.D MO 65, K 135 978 155 
3.A MEC 77, STR 58 1299 11 
3.B LOG 101, ELE 61 1771 24 
3.C TL 56 1332 4 
3.D MN 67, TPD 74 1210 25 
3.E MO 39 344 48 
4.A STR 63, LOG 68 2050 2 
4.B ELE 60, MEC 58 1875 0 
4.C MN 56, TL 74 2089 35 
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CLIPPERTON HĽADAL 

NOVÉHO MANŽELA 
 

Písomky, testy, skúšanie. Skúšanie, písomky, 

testy... Typický kolobeh pred polrokom. My 

sme si ho v piatok 20. januára 2017 

spríjemnili návštevou divadelného 

predstavenia. Čakala nás bláznivá komédia 

Hľadá sa nový manžel na motívy 

chorvátskeho autora Mira 

Gavrana. Veď humor lieči! 

...a možno aj pomáha 

zabudnúť na predpolročný 

stres. 

Usadili sme sa teda do 

pohodlných sedadiel Domu 

kultúry v Myjave 

a nasledovných 75 minút 

vnímali jednoduchý príbeh 

podfarbený balkánskou 

hudbou. Šialená komédia 

„prevlekov“ začal v byte 

vdovy Zdenky 

Smočilovičovej. Tá sa po 

dlhých desiatich dňoch 

samoty rozhodne opäť 

predstúpiť pred oltár. Táto 

novina šťastím rozpáli Zdenkinho dávneho 

suseda Brkiča, zástupcu šéfa pre klasifikáciu  

 

maštaľného hnojiva, ktorý susedku už dlhé 

roky platonicky miluje. Brkičova radosť však 

veľmi rýchlo upadá, pretože jeho milovaná 

nesníva práve o človeku, ktorého v bytovke 

všetci volajú Hovnivál... Pani Zdenka sa 

rozhodne hľadať toho pravého 

prostredníctvom inzerátu vo 

večerníku. Keďže slepo a oddane 

verí kartám, počúvne ich veštbu 

– vypočuje len prvých päť ponúk 

na sobáš a hneď po piatej sa 

rozhodne. 

 

Sused Dragomír Brkič sa však 

lásky ľahko nevzdáva a berie 

osud do vlastných rúk – navštívi 

starého priateľa zo školských 

lavíc, hazardného hráča a 

povaľača Juriča. Ten z 

priateľskej lásky (150 euro) 

príjme Brkičovu ponuku - 

päťkrát sa uchádzať o ruku pani 

Zdenky tak, aby všetkých piatich 

pytačov odmietla a uvedomila si, 

že princ na bielom koni sa skrýva 

v dverách oproti jej dverám... 
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A tak si v byte bláznivej vdovy vymieňajú    

kľučky tí najhorší pytači sveta... Až kým sa 

hazardný hráč Jurič 

neulakomí na 

veľký štvorizbový 

byt vydajachtivej 

Zdenky a kamaráta 

Brkiča nepodrazí... 

Ako to skončilo, to 

už všetci vieme. 

Ale ak náhodou 

niektorí z vás 

predstavenie 

nevideli, koniec 

radšej 

neprezradíme. Čo 

by sme vám však 

radi prezradili, je 

aspoň niekoľko 

informácií 

o divadle Clipperton, ktoré sa nám 

s komédiou Hľadá sa nový manžel 

predstavilo.  

V úlohe hazardného hráča a povaľača sa nám 

predviedol Peter Kočan – herec, umelecký šéf 

a režisér divadla Clipperton, ktoré v tomto 

roku oslávi už 12. výročie svojej existencie. 

Ten prezradil, že divadlo založili bývalí 

spolužiaci, jedni z úplne prvých absolventov 

bystrickej umeleckej vysokej školy ako logické 

vyústenie toho, že sme boli mladí, zjedli sme 

všetku múdrosť sveta a podvedome sme cítili, 

že chceme tvoriť „po svojom“. A tak sme 

odmietli ponuky z kamenných divadiel… A 

prečo máme názov podľa koralového ostrova 

v Tichom oceáne? V sne sa mi zjavil John 

Lennon na narodeninovej torte medzi 

sviečkami a povedal: „A odteraz sa budete 

volať Clipperton s dvoma pé!“ Stálu scénu 

sme nikdy nemali a myslím, že ani nikdy 

nebudeme mať. 

Na otázku: „Ako vznikajú nové inscenácie, 

predstavenia, kto ich vyberá a na základe 

čoho?“, Peter Kočan odpovedal: „Som 

umelecký šéf divadla, hry teda vyberám ja, 

píšem aj scenáre, režírujem, robím 

účtovníctvo...“  A s úsmevom na tvári dodal: 

„Ale otec sa ma dodnes z času na čas pýta, 

kedy prestanem blbnúť a začnem už robiť 

niečo normálne.“ 

V súčasnosti má divadlo Clipperton 

v repertoári šesť hier a so svojimi 

predstaveniami cestuje po celom Slovensku. 

My mladým nadšencom divadelných dosiek 

želáme veľa tvorivých nápadov a mnoho 

spokojných divákov.  

B., foto: 
internet 

 

 

 

 

 

 

Peter Kočan -  

herec, 

umelecký šéf 

a režisér 

divadla 
CLIPPERTON 
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  KLEBETNÍK 
 

Dnes si poklebetíme          

s p. profesorom, ktorý 

v mladosti hrával 

ochotnícke divadlo, 

perfektne hrá na gitare, 

rád číta knihy Dominika 

Dána a Borisa Filana a na 

našej škole učí odborné 

strojárske predmety.  

Áno, je to tak. Reč je 

o Ing. Vladimírovi 

Vičíkovi. Chcete vedieť 

viac? Čítajte náš 

KLEBETNÍK. 

 

 

 

 
Kde a v akom znamení ste sa narodili?  

Narodil som sa v Turej Lúke v znamení BARAN. 

 

Na ktoré chvíle z detstva najradšej spomínate?  

Dá sa povedať, že na všetky. Vyrastal som v 
krásnom prostredí myjavských kopaníc. Celé dni 

sme sa spolu s kamarátmi hrali vonku, 

bicyklovali, chytali žaby pri potoku, v zime 

sánkovali, hrali hokej na zamrznutých lúkach... 
Z tých spomienok by bola celá kniha. 

 

Aké školy ste vyštudovali?  
Strednú školu som navštevoval        

v Myjave. Som absolventom SPŠ 

strojníckej, tak sa vtedy volala. 
Maturoval som v roku 1974. 

Pokračoval som na Strojníckej 

fakulte SVŠT, dnešná STU              

v Bratislave. Ukončil som v roku 
1979 odbor prístrojová regulačná a 

automatizačná technika. Paralelne 

som vyštudoval doplnkové 
pedagogické štúdium, ktoré ma 

oprávňuje vyučovať na strednej 

škole. Počas vysokoškolského štúdia 
som absolvoval 54 skúšok.  

 

Ako sa vyvíjala vaša pracovná 

kariéra po skončení vysokej 

školy?  

Od začiatku až po súčasnosť som 

zostal verný učiteľskému povolaniu. 
Začal som učiť v roku 1980 v Strednom 

odbornom učilišti strojárskom v Myjave. Na 

dnešnú SPŠ som prešiel v roku 2000. 

 

Ktoré predmety učíte na našej škole?   

Na SPŠ učím odborné predmety. Postupom času 

som prešiel cez predmety strojárska konštrukcia, 

strojárska technológia, programovanie CNC 

strojov, technická grafika, technické kreslenie, 
mechanika, mechatronika. Možno som niektoré 

vynechal, tie, ktoré som učil len krátko. 

 

Čo odporúčate študentom, aby úspešne zvládli 

štúdium v odbore strojárstvo?  

Budem parafrázovať jedného môjho 

vysokoškolského pedagóga, ktorý to vystihol 
najlepšie. Strojarinu vyštuduje ľahko ten, ktorý si 

na časti tela, kde už chrbát 

stráca dobré meno, vybuduje 
sedením mozoľ. 

 

Čo si na vašich študentoch 

najviac ceníte?  

Bezprostrednosť, ľahkosť, 

ktorou dokážu prechádzať od 

témy k téme, zanietenie pre 
vec, ktorej sa venujú. 

 

Naopak, čo vás vie z ich 

strany najviac nahnevať?  

Povrchnosť, nezáujem, hry na 

mobiloch počas vyučovania. 

 

Akú najväčšiu hlúposť ste 

počuli z úst žiaka? Určite 

ich bolo veľa, ale vyberte 

aspoň jednu najvtipnejšiu. 

Nebola to hlúposť, práve 

naopak. Žiak, ktorý 
odchádzal po ústnej odpovedi od učiteľského 

stolíka a pri odpovedi nepovedal ani slovo, 

okomentoval svoju odpoveď nasledovne: „Prečo 

som dostal z odpovede GUĽU, veď som 
nepovedal nič zle." 
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Aký 

najzaujímavejší 

ťahák ste našli 

u žiaka a aké 

ťaháky ste 

používali ako 

študent vy? 

Boli to zväčša 
klasiky, dievčatá 

zvykli vložiť 

ťahák pod sukňu a 
silonky a tie bolo 

problematické  

"zhabať " priamo 

na mieste, boli aj 
zvláštne, stočené 

do špirály a 

namontované       
v ceruzke - VERSATIL-ke. 

Nebol som zástanca ťahákov, nevravím však, že 

som ich nepoužíval. Najčastejšie to boli klasiky 
usporiadané do harmoniky, aby zabrali málo 

miesta. Na vysokej škole boli obľúbené takzvané 

PODHADZOVÁKY, v súčasnosti ich volajú 

tuším BOMBY. Na svoju obranu chcem ale 
poznamenať, že ma počas osemnásťročného 

štúdia nikto neprichytil. Raz sa to skoro stalo na 

vysokej škole, ale vtedy som ťahák rýchlo stiahol. 

 

Myslíte si, že dnešní študenti 

sú v niečom iní, ako ste boli 

pred niekoľkými rokmi vy 

ako stredoškoláci? Ak áno, 

v čom?  

Je myslím viacero rozdielov. 
Vyplývajú z doby, ktorú sme 

žili my a ktorú žijú dnešní 

študenti. Veľký rozdiel je              
v prístupe k informáciám a v 

komunikácii medzi študentmi. 

 

Ak by ste boli aspoň niekoľko dní ministrom 

školstva, aké zmeny v slovenskom školstve by 

ste navrhli?  

Myslím, že žiadne. Vysvetlím prečo. Poviem to na 
príklade, ktorý uviedla, oného času, dvojica 

humoristov - Lasica, Satinský vo svojom hlásení  

v rozhlase. „Súdruhovia, ktorí ešte neboli ministri, 
hláste sa u súdruha Žinčicu." Keby prišiel rad na 

mňa ako ministra, už by bolo školstvo také, že by 

absolútne nebolo treba meniť nič alebo všetko. To 

mi snáď nechcete dopriať? 

 

Odbočme od témy škola. Čomu sa najradšej 

venujete vo voľnom čase?  
V súčasnosti je toho menej. Väčšinou rodina, 

práce v záhrade, sem-tam hudba aktívne, pasívne 

šport a priateľ gauč. Počas mladších liet života to 

bol šport, hudba, ochotnícke divadlo. 

 

Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste 

navštívili? Kde sa vám najviac páčilo? 

Nebolo ich veľa. Najviac sa mi páčilo v Paríži. 

Najkrajšie je ale doma, na Slovensku. Je veľa 
krásnych miest a zákutí, nielen v nádhernej 

prírode. 

 

Máte nejakú obľúbenú knihu či film? 
Rád čítam knihy od Dominika Dána a Borisa 

Filana. 

 

Čo považujete v živote za najdôležitejšie?  

Žiť tak, aby ste nežili len pre seba. 

 

Naopak, čo by vám v živote určite nechýbalo?  
Keby som sa nemusel stretávať s ľudskou 

hlúposťou, sebeckosťou a ľahostajnosťou. 

 

Ak by bol možný prenos v čase, v akom období 

by ste najradšej chceli žiť?  

O tom som nikdy neuvažoval. 

 

Máte nejaké obľúbené miesto, kam vždy rád 

zájdete?  

Les, príroda. 

 

Ak by ste nepracovali v školstve, akému 

povolaniu by ste sa najradšej venovali? 
Konštruovaniu, návrhu nových 

výrobkov. 

 

Onedlho nás čakajú veľkonočné 

sviatky. Čo pre vás znamenajú?  

Nový život, myslím v prenesenom 

význame. Prebúdza sa príroda, 
prichádzajú nové výzvy, zmeny. 

Ako hovorí klasik - zmena je život. 

 

Na záver, čo by ste zaželali 

čitateľom nášho časopisu?  

Veľa krásnych chvíľ a zážitkov v ich živote. Aby 

mali svoje sny, predsavzatia, ktoré si dokážu 
splniť a aby mali v 

živote šťastie, lásku 

a radosť z toho, čo 
prežili a čo sa im 

podarilo uskutočniť. 

Chcem im popriať, 
aby dokázali dobro 

nielen prijímať, ale 

aj rozdávať. Prajem 

im, aby boli vo 
svojom živote 

úspešní, a to vo 

všetkom, čomu sa 
budú venovať. 

Za rozhovor ďakuje redakčná rada,                                           

foto: rodinný album p. prof. Vičíka                                
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NÁVŠTEVA 
AUTOMOBILKY 

Počas mrazivého 16. januára 2017 sa žiaci 

z 1.A, 2.B , 2.D a 1.D, ako aj traja žiaci z 2.A 
zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom 
podniku KIA Motors Slovakia v Tepličke nad 
Váhom. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa 
s výrobou  automobilov KIA, predovšetkým, 
s rôznymi výrobnými technológiami, 

montážou a logistikou.  

Najskôr nás privítali vo vzdelávacom centre 
v Tepličke nad Váhom a dvomi prezentáciami 

nám predstavili podnik KIA Motors Slovakia, ako 
aj ich výrobný program. Následne sme išli do 

samotného výrobného podniku KIA, kde sme si  
so záujmom prezreli výrobný a montážny proces. 

Do lisovne exkurzie z bezpečnostných 

dôvodov nechodia, takže sme prehliadku 
začali v karosárni. Vyrábajú sa v nej 

rozmerovo a tvarovo presné a bezpečné 

karosérie, a to zváraním jednotlivých 

podzostáv, ako sú podlaha, ľavá a pravá 

bočnica, či strešná zostava. Procesy zvárania 

dosahujú 100% automatizáciu. Pracuje tam 

344 robotických jednotiek zabezpečujúcich 
nielen zváranie, tmelenie, ale aj manipuláciu  
s panelmi. Pri výrobe dominuje bodové 

zváranie doplnené zváraním v ochrannej 

atmosfére CO2 a v ochrannej atmosfére 

argónu. Vysoká flexibilita výroby umožňuje 

na jednej linke kompletizovať až 8 typov 
karosérií automobilov.  

Automobily smerujú dopravným preskleným 

tunelom do lakovne, kde tiež návštevníkom 

neumožňujú vstup, kvôli špeciálnym 

podmienkam. Musí tam byť stála teplota, 

vlhkosť, bezprašné prostredie, pracovníci tam 

vstupujú cez vzduchovú sprchu. V lakovni 

karoséria prejde viacerými povrchovými 

úpravami, vďaka ktorým získa finálny 

farebný odtieň. V procese predúprav a 

elektrochemického nanášania organickej 

vrstvy farby sa používa jedinečný 360° 

rotačno-ponorný systém, vďaka ktorému sa 

ochranná substancia dostane i do ťažko 

dostupných častí karosérie. Každá karoséria 

pri povrchovej úprave prechádza v lakovni 

dopravníkovým systémom, ktorý je dlhý 

približne 7,5 km. Pracuje tu 48 robotov 

slúžiacich na externú aplikáciu tmelu a farby. 
Vo výrobnom procese používajú najmä vodou 

riediteľné farby, 12 farebných odtieňov pre 

model cee’d, 10 pre model Sportage a 10 pre 

model Venga. 

Spoločnosť Kia Motors 
Slovakia je jedinou automobilkou na 
Slovensku, ktorá vyrába aj motory pre svoje 
autá. Časť produkcie smeruje do závodu 

Hyundai Motor v Nošoviciach (Česká 

republika). Vyrábajú niekoľko typov 

benzínových motorov s objemom 1,4 a 1,6 

litra, ako aj 1,6 litrový motor s priamym 
vstrekovaním GDI a dieselové motory            
s objemom 1,4, 1,6, 1,7 a 2,0 litra. 
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V motorárni je 7 výrobných liniek – štyri 

kovoobrábacie a dve montážne 

linky. Motoráreň opúšťajú plne funkčné 

motory, ktoré sú uskladnené v dvoch 

automatických skladovacích 

systémoch. Neskôr sú podzemným tunelom 

premiestnené do Mobisu, k najväčšiemu 

dodávateľovi spoločnosti Kia Motors 

Slovakia, kde sa montujú na prednú nápravu.  

Montážna hala je najväčšou výrobnou 

jednotkou zo všetkých výrobných hál, v ktorej 
dochádza k finalizácii automobilov. Všetkých 

5 typov vozidiel v súčasnosti vyrábaných       
v závode je vďaka vysokej flexibilite 

výrobných zariadení kompletizovaných 

na jednej montážnej linke. Montážna hala 

pokrýva plochu s rozlohou 100 000 m2 a je 
dlhá takmer 450 metrov. Dvere auta sú po 

príchode karosérie z lakovne demontované, 

následne ich kompletizácia prebieha na 

samostatnej dverovej podlinke.  
Kompletizácia začína montážou kabeláže a 

menších interiérových a exteriérových častí  
 

 
 
vozidla, po ktorých nasleduje montáž 

podvozkových častí.  
Celý proces je zavŕšený namontovaním 

čelného a zadného skla, kolies, sedadiel a 

ďalších nevyhnutných súčastí automobilu. 

Kontrola jednotlivých namontovaných častí, 

plnenie prevádzkových 

kvapalín a pohonných látok je vykonaná    
v závere montážnej linky. Každú minútu  

odíde automobil z montážnej linky. Prevezme 

si ho pracovník kvality, ktorý ho skúša na 

dráhe, kde je 10 rôznych povrchov a 
prevýšenia. Skúšajú sa reakcie auta, brzdy, 
svetlá, klíma  a testujú sa všetky parametre, 

ktoré má auto spĺňať.    
Logistika v tomto závode je na veľmi vysokej 

úrovni.  
Študenti si exkurziou obohatili vedomosti 

získané na vyučovaní o praktické ukážky 

zvárania, automatizácie, robotizácie 

a logistiky vo výrobnom procese i pracovnej 
disciplíny na pracovisku. Získané poznatky 

môžu využiť na teoretickom i praktickom 
vyučovaní. Veríme, že exkurzia splnila svoj 
účel. 
Pedagogický dozor: Ing. Figurová, Ing. Babiarová 
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ANGLICKÁ  
ŠANCA 

 

Blíži sa koniec 1. polroka a väčšina z nás, štvrtákov, začína intenzívne premýšľať, kam po skončení 

strednej školy. Najmenej jeden z nás – študent technického lýcea Peter Marek už túto dilemu 

vyriešil. Rozhodol sa pre vysokoškolské štúdium v Anglicku a do dnešného dňa dostal kladnú 

odpoveď o prijatí z 3 renomovaných univerzít. Teraz už „len“ úspešne zmaturovať a Peter sa môže 

s odhodlaním a elánom zahryznúť do ponúkanej anglickej šance... 

Ale pekne od začiatku. Ako sa Peter dostal k možnosti študovať v Anglicku a čo pre to musel 

urobiť? Sympatický maturant sa s nami rád podelil o svoje  inšpiratívne skúsenosti. 

V prvom rade, prečo som sa rozhodol pre 

štúdium v zahraničí? 

Ako každý maturant s perspektívou 

pokračovania štúdia na vysokej škole som 
hľadal vhodné miesto, školu a v neposlednom 
rade odbor, ktorý by slúžil ako odrazový 

mostík v mojom kariérnom živote po 

úspešnom absolvovaní univerzitného 

vzdelania. Zo začiatku som sa zameriaval na 
vysoké školy na Slovensku a v Českej 

republike, ale ani jedna z nich nespĺňala moje 

očakávania. Navyše, systém výučby v týchto 

krajinách mi osobne nevyhovuje. A tu sa 
začala vynárať myšlienka o štúdiu práve 

v zahraničí. Po dôkladnom preštudovaní 

výhod a nevýhod, kvality výučby, systému 

vzdelávania a celosvetovej prestíže univerzít 

som sa rozhodol pre britské univerzity. 

Prečo práve Anglicko? 

Po spomínanom zhodnotení uvedených 
faktorov, a ešte mnohých ďalších, Anglicko 

u mňa vyhralo na plnej čiare. Prístup 

k zahraničným študentom je rovnaký ako aj k 
domácim. Výber študijných odborov je 

pravdepodobne najlepší v Európe. Zavážila 
tiež flexibilita voliteľných zameraní a ich 
obsahová náplň. Doslova každý nájde presne 

to, čo ho baví a čím sa chce v budúcnosti 

živiť. Ak by som mal vymenovať možnosti 

len v informatike, pre ktorú som sa rozhodol, 
zaplnil by som s určitosťou minimálne 4 

strany papiera... Avšak pre mňa 

najvýznamnejší faktor bol nasledovný: 

vyučovanie zamerané na tímovú prácu 

a kritické myslenie prepojené s výkladom 

učiva len od odborníkov s dlhoročnými 

skúsenosťami a praxou v najmodernejších 

laboratóriách.  

Technické vybavenie univerzít je nepochybne 

taktiež dôležitá vec, ak myslíme na čo 

najlepšie podmienky pre štúdium a práve 

Británia má jeden z najmodernejších 

kampusov vôbec. 

Ďalej spolupráca s celosvetovo úspešnými 
spoločnosťami ako Google, IBM, Dell...títo 

a mnohí ďalší spolupracujú so všetkými 

univerzitami v Británii a už popri štúdiu si 

85% študentov nájde prácu. Priemerné 

percento absolventov, ktorí si nájdu prácu do  
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6. mesiacov presahuje 95%. Jedna z výhod je 
napr. možnosť vybrať si 4-ročný „študijný 

balíček“ (a mnoho iných), ktorý obnáša 3 

roky študovania na univerzite spojené so 

získaním bakalárskeho titulu v danej oblasti 
a povinnú ročnú stáž vo vybranej spoločnosti. 

Jednoducho ročná pracovná ponuka, z ktorej 
sa samozrejme až v 99% stane stabilné miesto 
v danej firme. 

Ohľad som bral aj na úroveň bývania. Na 
rovinu, je to neporovnateľne drahšie ako 

u nás, ale nenájdete nikoho, kto by vám 

povedal, že býva v rozpadajúcom sa internáte 

alebo niečo podobné . Tiež prvákom 
univerzity garantujú miesto v ich vlastných 
univerzitných internátoch, rodinných 

študentských domoch, takže o problém menej 

pri hľadaní ubytovania. 

Kampus Coventry University 

Aké sú všeobecné podmienky na prijatie? 

1. IELTS certifikát s celkovým skóre 6.0 

a viac (IELTS = INTERNATIONAL 
ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM je celosvetovo najpopulárnejšia 

skúška z anglického jazyka, ktorú ročne 

absolvujú viac než 2 milióny ľudí, a ktorú 

uznáva viac než 9000 inštitúcií, vrátane 

vládnych, akademických a personálnych 

v 140 krajinách. U nás môžete spomínaný 

certifikát získať napr. prostredníctvom 

inštitúcie BRITISH COUNCIL.). 
2. Maturita s priemerom známok do 2,0. 

Niektoré univerzity vyžadujú známku 2 

alebo 1 z maturity z matematiky. 
3. Interview s danou univerzitou 

prostredníctvom Skype alebo priamo na 
Slovensku. 

4. Každý uchádzač musí napísať tzv. 

Personal Statement  = motivačný list, ktorý  
 
 
 
 

rozhoduje o vašom prijatí. Zoberte si to 

taktona miesto, o ktoré som sa uchádzal aj 

ja, sa s určitosťou hlási ďalších tisíc ľudí 

a viac. Tento „kus papiera“ rozhodne o tom, 
či ťa vyberú alebo nie...Takže treba vyčnievať 

z radu v pozitívnom svetle – to je viac než 

podmienkou. Napríklad, taký člen výberovej 

komisie prečítal a prečíta za svoj život 
desaťtisíce motivačných listov, ale je to jediná 

vec, ako sa dostanete cez „prvé kolo“ 

a ponúknu vám možnosť zabojovať o miesto 
v triede. Pre zaujímavosť, ja som nad mojím 

motivačným listom strávil približne 6 dní a 7-
krát som ho prepísal (samozrejme, všetko 

v angličtine). 

5. Referencia od učiteľa/ky zo školy, ktorý/á 

vám ju napíše (v angličtine). 

Kto mi pomohol so všetkými 

papierovačkami a následným podaním 

prihlášok? 

Na internete existuje množstvo organizácií, 
ktoré tieto služby sprostredkúvajú. Ja som sa 
po dlhom rozhodovaní obrátil na celosvetovú 

spoločnosť  Informationplanet , ktorá má 

pobočky aj na Slovensku. Maximálna 

spokojnosť, bezplatné služby, perfektná 

komunikácia, nápomocní ľudia. 

Na záver by som chcel povedať, že áno, je to 

možné, v mojom prípade, sa podmienečne 

dostať na 3 univerzity, ktoré patria medzi 
TOP 15 v Spojenom kráľovstve a TOP 50 na 
svete. Stačí sa riadiť samým sebou, obetovať 

trochu voľného času zdokonaľovaniu sa 
a vyhodiť si z hlavy vetu: „Neviem, či to 

dokážem.“ 

Jedno z najťažších rozhodnutí pre mňa bolo 
vybrať si konkrétne univerzity. Hoci podstatu 

má každá jedna tú istú, trochu sa líšia 

predmetmi. Vybral som si ako prioritu číslo 1 

Coventry University. Prioritami číslo 2 a 3 sú 

University of East Anglia a Exeter University. 
Štvrtá priorita padla na De Montfort 
University. Výberové konanie trvá zväčša 

maximálne 5 týždňov, ale do 10 dní ma 

s prehľadom prijali na Coventry University, 
University of East Anglia a De Montfort 
University. Ešte čakám na rozhodnutie od 

Exeteru. 

Veľa šťastia v ďalšom štúdiu želá a za rozhovor ďakuje 
redakčná rada, foto: S.M.

https://www.informationplanet.sk/
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Vo  svete  robotov 
Tohtoročná 

dlhá mrazivá 

zima otáča 

ďalší list 

v kalendári. 

Je 16. 

február 2017  

a my, 

študenti 2.C 

a niektorí aj 

z 1.B, 2.B a 3.A triedy, vyrážame - smer 

Trenčín. Naším cieľom je Stredná odborná 

škola Pod Sokolicami. Tá v spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom  

a mestom Trenčín už dvanástykrát organizuje 

medzinárodnú súťažnú prehliadku robotov 

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ. Prvý 

raz však priamo v priestoroch školy.  

Cieľom súťažnej prehliadky je popularizovať 

vedu a techniku medzi mladými ľuďmi 

a motivovať talentovaných študentov. Hneď 

na začiatku sa dozvedáme, že tohtoročná 

súťaž je výnimočná aj 

tým, že sa do nej 

zapojilo najviac 

súťažiacich v histórii.  

Počas nasledujúcich 

dvoch hodín môžeme 

obdivovať 131 robotov 

zo 41 základných 

a stredných škôl. 

Partnerom podujatia je 

aj 6 vysokých škôl zo 

Slovenska a Česka , ako 

i viaceré popredné firmy 

z oblasti robotiky. 

Sledujeme pútavé 

prednášky, dynamické 

ukážky i rozmanité 

prezentácie. Každý si 

nájde svoje. Drony, 3D 

tlačiarne, prieskumná 

oktokoptéra poháňaná 8 

motormi, súťaž robotov 

v bludisku...  

Zaujme nás synchronizovaný pohyb dvoch 

prístrojov poháňaných jedným motorom. 

Synchronizovaný pohyb spočíva v tom, že 

v jednej časti sa otáčajú štyri poháre od vína 

a v druhej časti železné lišty tak, aby sa 

poháre nerozbili. Mimoriadne využitie to má 

napríklad v strojárstve, pretože strojárska 

výroba je najmä o synchronizovanom pohybe 

strojov.  

Našej pozornosti neujde ani robot, ktorý 

dokáže poskladať Rubikovu kocku za 80 

sekúnd na 21 ťahov.  

Všímame si aj priemyselný 

robot schopný bez pomoci 

poskladať USB kľúče.  

Exkurzia je zaujímavá 

i poučná. Klobúk dolu pred 

tvorivými nápadmi 

i praktickými zručnosťami 

niektorých mladých ľudí.  

My si náš deň ešte 

spríjemníme rozchodom 

v nákupnom centre 

a môžeme zamieriť domov. 

Do Trenčína na súťaž 

robotov sa však možno o rok 

vrátime. 

A snáď aj s úmyslom prezentovať vlastného 

robota... 

B. 
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ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 
21. február 2017 

Učebne: 53, 55, 201, 202 

Počet súťažiacich študentov: 54 

Počet súťažných odborov: 6 
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                     NAJLEPŠIE PRÁCE POSTUPUJÚCE  

DO REGIONÁLNEHO KOLA 

Súťažný odbor: 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava: 

1. miesto Blaho Tomáš 4.A – Prípravok na brúsenie vrtákov 

2. miesto Cablková Zuzana 4.C - Gravírovačka 

 

Súťažný odbor: 12 Elektrotechnika a hardware: 

1. miesto Žúrek Mário 4.B – Elektronický obslužný systém na prežitie 

mačiatka 

2. miesto Rybnikár Lukáš 4.B – Elektronické radenie 

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie: 

1. miesto Varcholová Andrea 4.A – Využitie logistických metód pri 

organizovaní stužkovej slávnosti 

2. miesto Bielčik Daniel 4.A – Podpora predaja krajčírskej výroby 
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Dvoch autorov úspešných prác sme po skončení školského kola SOČ požiadali o krátky 

rozhovor. Zuzana Cablková a Tomáš Blaho sa s nami ochotne podelili o svoje názory. 

 

Prečo si si vybrala práve tému 

Gravírovačka? 

Zuzana: Túto tému som si zvolila spolu         

s pôvodným cieľom, ktorým bolo zostavenie 

plnefunkčného gravírovacieho stroja. Pri 

plánovaní realizácie tohto projektu ma 

obmedzil rozpočet potrebný na kúpu 

elektrotechnických zariadení. Výsledný 

projekt sa líši iba v tom, že "eggbot" obrobok 

popisuje. 

Prečo si si vybral práve tému Prípravok na 

brúsenie vrtákov? 

Tomáš: Tému Prípravok na brúsenie vrtákov 

som si zvolil preto, že ma zaujalo brúsenie 

obrábacích nástrojov, konkrétne vrtákov. 

Brúsenie vrtákov je veľmi náročný proces pre 

človeka bez praxe v odbore, a preto som sa 

rozhodol vytvoriť pomôcku na brúsenie aj pre 

menej skúsených ľudí. 

Ako si postupoval/-a pri tvorbe práce 

SOČ? 

Zuzana: Po zvolení konečnej témy bolo na 

rade objednanie dielov (drivery, motory, 

servomechanizmus, ...). Konštrukcia sa 

zrodila v stolárskej dielni na CNC fréze. 

Nasledovala montáž, spájkovanie, 

synchronizácia s počítačom. 

Tomáš: Vytvoril som si 3D model 

a výkresovú dokumentáciu v počítači a podľa 

toho som postupoval pri výrobe prípravku. 

Teóriu som čerpal z odbornej literatúry 

a internetu. 

 

Čo bolo pri písaní a tvorbe tvojej práce 

SOČ najťažšie? 

 

Zuzana: Najväčší problém sa vyskytol pri 

práci v prostredí programu Arduino (program 

pre riadiacu dosku), keďže s týmto 

programom som mala minimálne skúsenosti. 

Tomáš: Najťažšia vec pri výrobe bola 

samotná výroba prípravku, pretože sa skladal 

z viacerých častí. Na prípravku som musel 

vypočítať a zaznačiť uhly, ktoré slúžia na 

presnú prácu prípravku.   
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Čím ťa obohatila tvoja práca SOČ? 

 

Zuzana: Priviesť tento projekt z teoretickej 

roviny do praktickej, bol krásny pocit. Aj keď 

tento prístroj je v podstate veľmi jednoducho 

skonštruovaný, jeho možnosti pri tvorbe 

grafických návrhov sú široké. 

Tomáš: Pri práci SOČ som sa naučil veľa 

nových vecí, ktoré mi pomohli zdokonaliť sa 

v strojníctve a grafických systémoch, 

predovšetkým v programoch AutoCAD a 

SolidWorks.  

 

Kam tvoje kroky povedú po skončení 

štúdia na SPŠ Myjava?  

 

Zuzana: Aktuálne sa pripravujem na štúdium 

na VUT Brno, Fakulta strojného inžinierstva. 

Dúfam, že si vysokú školu zvolím rovnako 

správne, ako som si približne pred štyrmi 

rokmi zvolila strednú školu. 

 

Tomáš: Po ukončení štúdia na SPŠ chcem 

pokračovať v štúdiu na vysokej škole 

s technickým zameraním.  

 

Myslíš si, že vo svojom vysokoškolskom 

štúdiu využiješ niektoré z vedomostí 

a zručností, ktoré si získal/-a na strednej 

škole? 

 

 

Zuzana: Verím, že mi pomôže najmä 

matematika, ktorej sme nemali málo, a taktiež 

odborné predmety.  

Tomáš: Domnievam sa, že na vysokej škole 

využijem hlavne vedomosti o počítačových 

programoch a poznatky zo strojárskej 

technológie.    
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: Černek, Majtán 
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Minulosť súčasnosť 

 

Škola. Naša škola. Každodenný tichý svedok 

objavovania neobjaveného, poznávania 

nepoznaného. S chápavým úsmevom  sleduje 

prvé lásky, priateľstvá mladosti. 

Neviditeľným atramentom postupne zapĺňa 

kroniku svojej histórie.  

 

Ale čo vieme o svojej škole my, študenti? 

Trochu sme pátrali v archívoch...  

Stredná priemyselná škola v Myjave je            

68-ročná dáma. Prvých študentov privítala              

1. septembra 1949.   

 

Prví abiturienti štúdia popri zamestnaní 

 

Prví maturanti denného štúdia 

Postupne sa menil názov školy od Vyššej 

školy pracujúcich technického smeru cez 

Vyššiu priemyselnú školu strojnícku, 

Priemyselnú školu strojnícku, Strednú 

priemyselnú školu strojnícku, až po súčasný 

názov Stredná priemyselná škola v Myjave 

používaný od školského roku 1984/85.  

Menili sa priestory školy. Výstavba 

učebňovej časti súčasných priestorov školy 

začala v roku 1979 a dokončená bola v roku 

1985. V druhej etape pokračovala výstavba 

dielenskej časti a v rokoch 1989 – 1991 bola 

postavená telocvičňa.  

   Výstavba dielenskej časti 

súčasnej budovy školy 
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Postupne sa profilovali aj študijné odbory 

ponúkané školou. Z akzuálnych študijných 

odborov sa najdlhšie učí strojárstvo – od          

r. 1990. Interdisciplinárny študijný odbor 

mechatronika je v ponuke od r. 1995, 

elektrotechnika od r. 1996, technické lýceum 

od r. 2001 a najmladšia logistika od r. 2006. 

V roku 2013 po pripojení SOŠ Brezová pod 

Bradlom a SOŠ Myjava k našej škole rozšírili 

paletu odborov aj študijné odbory mechanik 

nastavovač a technika a prevádzka dopravy, 

učebné odbory mechanik opravár a kuchár, ako 

i odbory nadstavbového štúdia spoločné 

stravovanie a strojárstvo – výroba, montáž 

a opravy prístrojov, strojov a zariadení.  
 

Kedysi sa všetky výkresy kreslili ručne,  
nie pomocou počítačových programov, ako je to dnes  

 

Budova školy prešla prostredníctvom eurofondov v rokoch 2011 - 2013 rekonštrukciou. 

 

 

 
 

 

 

 

foto: archív školy + Černek, Majtán                                                                                   
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V dnešnom čísle školského časopisu prinášame ďalšiu časť rubriky približujúcej osudy           
a názory bývalých študentov našej školy. Tentokrát vám predstavíme absolventa, ktorého 

pracovné povinnosti na tri roky zaviedli až do ďalekého Japonska. Zoznámte sa, prosím,   
Ing. Eduard Holič. 

 
Pamätáte sa, čo pred rokmi rozhodlo, že ste 
si po skončení ZŠ vybrali práve myjavskú 

priemyslovku? 

V prvom rade mala táto škola dobrú 

reputáciu, ktorú mi potvrdzovali starší 

kamaráti. S niektorými z nich som sa stretol  
v INA Kysuce a INA Skalica. V neposlednom 
rade to bola dostupnosť, nakoľko som 
Myjavec. 

V ktorých rokoch a aký študijný odbor ste 

študovali na SPŠ Myjava? 

Na štúdium som nastúpil v roku 2001, 
konkrétne na odbor strojárstvo so 

zameraním na grafické systémy. Maturoval 

som v roku 2005. 

Ako si spomínate na vaše stredoškolské 

časy? 

Boli to krásne, zábavné a v porovnaní so 

súčastnosťou úplne bezstarostné časy. 

Ako s odstupom času hodnotíte úroveň SPŠ 

Myjava? 

Úprimne povedané, prvé štyri semestre na 
vysokej škole som hravo zvládol z toho, čo 

som sa naučil na priemyslovke. Kritické to 

bolo iba s matematikou a fyzikou. 
 
 

 
Dúfam, že škola si udržala minimálne 

rovnako dobrú úroveň ako pred rokmi, keď 

som ju navštevoval. 
 
Myslíte si, že sa dnešní stredoškoláci líšia 

od tých počas vášho štúdia? 
 

Tak toto neviem zhodnotiť, s dnešnou 

mládežou takmer neprichádzam do styku.  

Pamätáte sa ešte na školský časopis 

Strojár? 

Pamätám a skutočne nikdy mi nenapadlo, že 

raz bude v ňom 

článok o mne.  

Štúdium na ktorej 

vysokej škole ste si 

vybrali po 
absolvovaní 

maturitných 

skúšok? 

S ďalšími 5 

spolužiakmi sme sa rozhodli pre Žilinskú 

univerzitu v Žiline. Konkrétne sme si vybrali 

Strojnícku fakultu, študijný odbor 

MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ 

VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ, študijný 

program VOZIDLÁ A MOTORY. 

Čo bolo na štúdiu najľahšie a naopak, čo 

vám spôsobovalo najväčšie problémy.  
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Najťažšie? Jednoznačne matematika                      
a fyzika!!! Keďže sme z nej nemuseli 

maturovať, bol to „BIG PROBLEM”. 
Študentský život bolo to najlepšie, čo som 

vyskúšal, cca 3 mesiace raj – sem-tam nejaké 

zadanie a chodenie do školy, 2-3-krát do 
týždňa chodbovice, krúžkovice či katedrovice, 

no a potom vždy prišlo prebudenie - cca 2 
mesiace peklo – skúškové obdobie.  
 
Kam vás životné osudy zaviedli po 

skončení vysokej školy? Kde všade ste 

pôsobili? 

Po vysokej škole som bol asi štyri mesiace 
nezamestnaný, potom som nastúpil do firmy 

SCHAEFFLER (do 24. augusta 2016 INA) 
KYSUCE, kde som zotrval takmer dva roky. 
Potom prišla príležitosť odísť v rámci firmy 

do SCHAEFFLER JAPAN, kde som strávil   
tri roky. Momentálne pôsobím                                       
v SCHAEFFLER (INA) SKALICA. 

Čo je konkrétnou náplňou vašej terajšej 

práce? 

Od skončenia vysokej školy pracujem 

v rovnakej firme - SCHAEFFLER, len na 
iných pozíciách a miestach. Na terajšej 

pracovnej pozícii (aplikačný inžinier – 
projektový manager) sa venujem návrhu 
spojkových ložísk, komunikácii so 
zákazníkom a zabŕdam aj do projektového 

manažmentu. Stručne povedané, som spojka  

                                                                            
medzi interným, resp. externým 

zákazníkom, návrhom produktu a výrobou 

vzoriek až po nábeh výrobku do sériovej 

výroby. Je to veľmi zaujímavá práca, ktorá 

vyžaduje ovládať minimálne jeden cudzí 

jazyk, v mojom prípade angličtinu a mať 

nejaké to technické myslenie. Taktiež mám 

čiastkovú zodpovednosť za skúšobné 

zariadenie na základné testovanie našich 
ložísk. 

Spomínali ste, že ste sa pracovne dostali 
až do Japonska. Ako dlho a kde 
konkrétne ste boli?  

Ako som už spomínal, v Japonsku som 
strávil tri roky (od októbra 2012 do 

septembra 2015). Žil som v meste 
Yokohama, čo je vlastne obrovská 

aglomerácia spoločne s mestami Tokyo, 
Kawasaki, Kamakura, Roppongi a ďalšími. 

V mojom okolí cca 100 km bývalo takmer 33 
miliónov ľudí. 

Čo bolo vašou pracovnou náplňou?  

Vo firme  SCHAEFFLER JAPAN som robil 
obdobnú prácu ako v SCHAEFFLER 
KYSUCE – inžinier spätnej analýzy. Náplňou 

práce bolo skoordinovať tím ľudí, ktorí 

vyfotili ložisko po teste, následne ho 

rozrobili, vyčistili a nafotili obežné dráhy na 

mikroskopoch. Potom som napísal správu              
s fotografiami o stave ložísk, ktorá išla 

zákazníkovi. 
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Čím sa líšia pracovné podmienky 

v Japonsku a u nás?  

Väčšinou sa pracovať začína o 9. - 10. hodine 
a končí aj o 20. - 21. hodine. V práci sa 

vyžaduje maximálna sústredenosť. 

V kancelárii s 20-30 ľuďmi počuť padnúť aj 
špendlík.  
Japonci sa VEDIA flákať, avšak nikdy len tak 

nesedia s vyloženými nohami. Vždy si vedia 

nájsť prácu sami, či už upratovanie, údržbu, 

plánovanie alebo študovanie špecifikácií... 

Yokohama 

 
Čo vám z Japonska utkvelo v pamäti, čo 

všetko ste navštívili?  
 
PORIADOK – neskutočne upratané ulice, aj 

vedľajšie v malých mestách či dedinkách. 
V miestach, kde nie sú smetné koše, ľudia 

vždy zoberú všetky odpadky so sebou domov. 
USPORIADANOSŤ – všetko malo vždy 

svoje miesto. 
PRAVIDLÁ –aj fajčenie na ulici malo svoje 

pravidlá, len na vyhradených miestach. 
Počas troch rokov som videl okolie Tokya, 
nespočetné parky, chrámy, obchodné centrá... 

Avšak počas celoštátnej dovolenky som 
cestoval po Japonsku len jedenkrát, keďže 

ceny stúpli dvoj, niekde aj trojnásobne. Takže 

počas dovolenky som sa vybral s priateľkou 

vždy mimo Japonska, do Thajska, Kambodže, 

Laosu, Vietnamu a na pár hodín aj do 

Malajzie. 
 
Akí sú Japonci ľudia? 

Sú to ľudia veľmi milí, tolerantní a vždy 

ochotní pomôcť. Taktiež majú mnohé tváre,  

čo nebolo jednoduché hneď pochopiť. 
Celkovo ich hodnotím veľmi pozitívne. 

Vedeli by ste si predstaviť váš život 

v Japonsku? 

Po troch rokoch môžem povedať, že život 

v cudzine mi tak trochu otvoril oči. Som rád, 

že som mohol byť súčasťou života tak 

odlišnej kultúry. 

A čo japonská kuchyňa – čo vám chutilo 

a čo nie? 

Ja zjem všetko, sushi, všemožné 

morské potvory v surovom stave, 
aj keby sa to hýbalo na tanieri... 
Čerstvosť jedla sa v Japonsku ráta 

v hodinách, nie v dňoch ako 

u nás... 

Pri  náročnej práci vám asi veľa 

voľného času nezostáva. Ale ak 

si ho predsa nájdete, čomu sa 

najradšej venujete? 

Momentálne sa „zabávam” 

opravou a prestavbou starého 

domu a prípravou svadby . 

Čo považujete v živote za najdôležitejšie? 

Po skončení vysokej školy to bola 

jednoznačne práca, úspech, kariéra (peniaze), 
ale časom prichádzam na to, že je to rodina, 
šťastie a osobná pohoda. 

Čo by ste zaželali súčasným študentom, 

prípadne profesorom priemyslovky? 

Samozrejme, každému želám hlavne veľa 

zdravia, úspechov, všetkého, čo si želá a nech 
robí prácu, ktorá ho baví... 
Nakoniec by som sa rád poďakoval za 
možnosť prihovoriť sa súčasným študentom. 
Dúfam, že som aspoň niekoho presvedčil, že 

študovať sa skutočne oplatí, hlavne v dnešnej 

dobe, kde je a bude VEĽKÝ dopyt po 
odborníkoch zo strojárskej či 

elektrotechnickej praxe. Tiež chcem všetkým 

odporučiť nebáť sa vyskúšať nové veci                        
a trošku aj zariskovať, hlavne počas štúdia 

cestovať – využívať najmä výmenný študijný 
program ERASMUS.                                                
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 
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Priemyslovácke NAJ 
 

V našej ankete sme sa tentokrát zamerali na tému NAJCHUTNEJŠIE. Boli sme zvedaví, 

ktoré ovocie či zeleninu si vychutnávate najradšej, akej zmrzline, zákusku či inej maškrte 

dáte prednosť. Zaujímali sme sa aj o najchutnejšie jedlo zo školského bufetu, ale i o to, čo 

v našom bufete chýba. 

Spolu sme vyhodnotili 188 anketových lístkov (54% žiakov SPŠ) a výsledky sme rozdelili 

podľa ročníkov.                              

 

 
Ktorú zmrzlinu máte najradšej?   
1. ročník: vanilkovú (13) 

jahodovú (12) 
lieskovoorieškovú (12) 

2. ročník:   

čokoládovú (12) 

punčovú (11) 
vanilkovú (9) 

3. ročník:  

vanilkovú (15) 
čokoládovú (14) 

citrónovú (11) 

jogurtovú (11) 

4.ročník: vanilkovú (16) 

           punčovú (15) 

           kokosovú (9) 

 

Ktoré ovocie máte najradšej? 

1. ročník: jablká (17) 
      jahody (14) 
      banány (13) 

      mandarínky (13)  

2. ročník: banány (16) 
      jahody (15) 
      jablká (7) 

      hrušky (7) 

3. ročník: banány (18) 
      jablká (16) 

      pomaranče (12) 

      jahody (12) 

4. ročník: maliny (13) 

      jablká (12) 

      hrozno (9) 

 

Ktorú zeleninu máte najradšej? 

1. ročník: paradajky 

(15) 
        melóny (13) 

        mrkvu (13) 

2. ročník: paradajky 

(14) 

        uhorky (13) 

        mrkvu (11) 

3. ročník: melóny (22) 
        mrkvu (19) 

                                  paradajky (19) 

4. ročník: paradajky (17) 

     papriku (11) 

     uhorky (9)  

 

Ktorý je váš najobľúbenejší koláč či zákusok? 

1. ročník: punčový rez (16)  
      štrúdľa (13) 
      tiramisu (12) 

2. ročník: punčový rez (15) 

      marlenka (13) 
      kakaový závin 

(11) 

3. ročník: punčový rez (16) 
      štrúdľa (15) 

      marlenka (11) 

4. ročník: tiramisu (14) 

      lekvárové buchty    
(12) 

      veterník (11) 

      krémeš (11) 

 

Ktorá je vaša 

najobľúbenejšia maškrta? 

1. ročník: čokoláda MILKA (14) 
                 keksík MILA (12) 

                 čokoláda DEVA (8) 

2. ročník: Horalka (20) 
                 čokoláda MILKA (13) 

                 MARGOT (9) 

3. ročník: Horalka (19) 
                  MILKA OREO (12) 

                 RAFAELO (9) 

                 KINDER BUENO (9) 

4. ročník: čokoláda MILKA (12) 
         Študentská pečať (9) 

         TOFFIFEE (7) 

 

Podľa výsledkov ankety jednoznačne 

najchutnejším jedlom zo školského bufetu je 

HOT DOG (najmä s koreninami). 

A čo v školskom bufete chýba? Ovocie, viac 

druhov pečiva, kebab, hranolky, palacinky, 

salámové žemle, proteínové tyčinky, 

posedenie... 

 
                                                                J.K., foto: internet 
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horný rad zľava: Pánik, Tvorík, Krištof, Kušnír, Furko, 

Kubáň, Beňovič, Klofáč, Toman, Štetina M., Polák, Štetina 
S., Valent, Roman, Košút 
dolný rad zľava: Černek, Jonáštik  

 

 

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 

-  dobrá spoločnosť 

-  malá, v pohode, kolektívna 
-  lenivá, nezodpovedná 

-  spolupracujúca, drzá 

-  ukecaná, zábavná 

-  nevychovaná, lenivá 

 

Čo vám vyučujúci vyčítajú?  
● neslušnosť, hlučnosť 
● porušovanie školského poriadku 

● používanie mobilov na hodinách 

● odvrávanie, vulgarizmy 
● nevypracovanie domácich úloh  

● nezodpovednosť, ignoranciu 

● odpisovanie na písomkách 

● neprezúvanie 
● nezáujem o vzdelávanie 

● neplnenie povinností 

 

Za čo vás chvália? 

▲ za šikovnosť 

▲ za múdrosť 
▲ za úprimnosť 

▲ za poslušnosť 

▲ za aktivitu 

▲ mechatronikov za usilovnosť, dobrý prospech 
▲ za nič 

 

Najvtipnejší človek z triedy  
☻ Filip Beňovič (11) 

☻ Lukáš Kušnír (9) 

 

Najzodpovednejší človek z triedy 

♣  Miroslav Toman (9) 

♣  Frederik Krištof (8) 

Najmúdrejší človek z triedy 
♦  Miroslav Toman (13) 

♦  Martin Polák (11) 

 

Najvyšší z triedy 

▓  Miroslav Kleščinský (196 cm) 

 

Najnižší z triedy 
▪  Enrico Tvorík (170 cm) 

 

Najukecanejší človek z triedy 
◘  Lukáš Kušnír (7) 

◘  Filip Beňovič (5)                                                               

◘  Miroslav Kleščinský (4)
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Najlepší športovci triedy 

♠ futbal – Dedík, Černek, Štetina S., Furko, 

Beňovič, Kubáň 
♠ floorball – Krištof, Černek, Štetina S., Štetina 

M., Pánik, Toman 

♠ volejbal – Furko 

♠ stolný tenis – Štetina S., Kleščinský, Furko 

 

Umelecky zameraní ľudia triedy 

♫ –  Miroslav Toman – akordeón., gitara 

♫  – Lukáš Kušnír – tanec 

♫ -  Michal Štetina -  redaktor 

♫ -  Ondrej Košút – fotografovanie, tvorba videí 

♫ -  Stanislav Štetina - spev 

 

Kto sa prvý vydá/ožení? 

♥  Lukáš Kušnír (7) 
♥  Matej Valent (4) 

♥  Frederik Krištof (4) 
 

 Kto to dotiahne ďaleko? 

  Igor Dedík – futbal – víťaz Ligy 

majstrov 2029 a MS 2034 

  Frederik Krištof  – mechatronik 

  Lukáš Kušnír  – profesionálny tanečník 

  Miroslav Toman – strojár, mechatronik 

  Soňa Benianová, Stanislav Štetina, Ondrej 

Košút, Frederik Krištof  – inžinieri 

  Ondrej Košút  – fotograf 

  Michal Štetina  – redaktor v RTVS 

  Oliver Černek  - futbal - MFK Skalica, 

Stanislav Štetina  – futbal – TJ Iskra 

Holíč 

 

Najlepší zážitok triedy? 
  návšteva výstavy Cosmos v Bratislave 

  lyžiarsky kurz 

  chmeľová brigáda 

 

Najobľúbenejšie predmety 

 telesná a športová výchova (10), prax (5), 
slovenský jazyk a literatúra (5), mechatronika (4)  

 

Najťažšie predmety 

 matematika  (11), anglický jazyk (6), 

občianska náuka (4) 

  

 Aká je vaša triedna? 
 prísna, zásadová, ochotná 

 striktná 

 chápavá, tolerantná 
prísna a  starostlivá 

 milá 

 pedantná 
 neoblomná 

 spravodlivá 
 

Čo vám v škole najviac chýba? 

  lacnejší bufet 
  jedáleň v škole 

  viac dievčat 

  vlastná učebňa 

  bazén 
  sexuálna výchova 

  menej vyučovacích hodín 
 

Čo by ste zmenili na vašej triede? 

 aby v nej bolo viac dievčat 
 viac spoločných výletov  

 viac disciplíny a zodpovednosti 

 aby sme boli lepší kolektív 
 snahu a chuť učiť sa 

 naša 

trieda je už 

stratená 
nemenil 

by som nič 
 

 

 

 

 

 

Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa 

opakujúcich odpovedí v ankete triedy   

foto:  Černek,  Majtán                                
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VIETE, ŽE... 

Hodnotu najdrahšieho domu v USA vyčíslili 

na 250 miliónov dolárov. Nachádza sa v Bel 
Air, Los Angeles a zaberá plochu 3500 m2. 
Vnútro megavily skutočne dýcha luxusom. 
Nájdeme tu 12 spální, 21 kúpeľní, 130 

umeleckých diel a tiež zbierku automobilov 
v hodnote 30 miliónov dolárov. Okrem 
špeciálnej cukrovinkovej miestnosti v 

hodnote 220-tisíc dolárov má aj bowlingovú 

dráhu, dve pivnice so šampanským, vlastné 

kino, masážnu miestnosť, nábytok 

na objednávku vrátane 40 kresiel z jemnej 
talianskej kože a niekoľko stolových 

futbalov. Heliport a bazén s barom sú len 

bežnou samozrejmosťou. 

Žirafa má taký dlhý jazyk, že si ním dokáže 

čistiť uši. Najvyššie zviera takmer celý život 

stojí, asi preto žirafa spí zvyčajne len 10 

minút až 2 hodiny denne. Leva však dokáže 

zabiť jediným kopancom.  

Zdala sa vám tohtoročná zima mimoriadne 

mrazivá? To ste ešte neboli v Rusku! Vo 
Verchojansku v severovýchodnej časti Sibíri 
namerali v roku 1892 až -69,8 °C. V dedinke 
Omjakon neďaleko ruského Jakutska je 

doteraz najnižšou zaznamenanou teplotou       
-71,2 °C. Rusko nemá len najchladnejšie 

miesta na Zemi, ale rovnako aj jej výskumná 

stanica na Antarktíde zaznamenala najnižšie 

zaznamenanú teplotu na svete vôbec:              
-89,2°C. 

Kolibríky patria medzi 

vzdušných akrobatov. 

Sú to totiž jediné vtáky, 

ktoré vedia letieť aj 

dozadu. 

Osem najbohatších ľudí 

sveta vlastní majetok   
v takej hodnote ako 
chudobnejšia polovica svetovej populácie, 

teda 3,6 miliardy ľudí. S uvedenou 
informáciou prišla mimovládna organizácia 
Oxfam, ktorá sa venuje boju proti chudobe vo 

svete a poukazuje na rastúcu nerovnomernosť 

rozdelenia bohatstva. 

Slony sú najväčším suchozemským 

živočíchom a slonica má aj najdlhšie 

tehotenstvo, až 22 mesiacov. Priemerný slon 

vyprodukuje za deň asi 25kg exkrementov. 
Sloniemu mláďaťu trvá pol roka, kým sa 

naučí správne ovládať svoj chobot. 

V centre hlavného mesta 

Poľska má vyrásť 

kancelárska budova, ktorá 

bude vysoká úctyhodných 

310 m. Na jej výstavbe sa 

bude podieľať pôvodom 

slovenská developerská 

skupina HB Reavis. 
Komplex bude zložený        
z dvoch častí. Prvou bude 
veža s výškou 230 metrov, 
ktorá sa po inštalovaní     
80-metrovej antény predĺži 

na 310 metrov, čím prekoná 

najvyššiu stavbu                  
v Európskej únii.              
Stavebné práce začali          
v decembri 2016. 
Dokončenie je plánované na 

rok 2020. 

Šesť krátkych listov zosnulej britskej 
princeznej Diany vydražili spolu za 15100 
libier (17 700 eur), čo vysoko predstihlo 

očakávania. Dražba sa uskutočnila v aukčnom 

dome Cheffins v anglickom 
meste Cambridge. Všetky listy 

boli písané rukou a adresované 

bývalému majordómovi 

Buckinghamského paláca 

Cyrilovi Dickmanovi. Diana     
v nich často spomínala svojich 

dvoch synov - princa William   
a Harryho.                     

                                  foto: internet
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO 

VZDELANIA 
SOCHA SLOBODY 

symbolizuje 

slobodu USA 

Celé meno tejto 45 m 
vysokej dámy je „Socha 

slobody, osvetľujúca celý 

svet“. Ide o dielo 
alsaského umelca menom 

Fréderic-Auguste 

Bartholdi (1837 – 1904), 
symbolizujúce slobodu. 

Socha mala pôvodne stáť 

pri vjazde do Suezského kanála. Britská 

koloniálna správa však nesúhlasila, a preto sa 
Francúzi rozhodli, že „Miss Liberty“ venujú USA. 

V roku 1924 tam bola socha vyhlásená za národný 

pamätník a od r. 1984 je dokonca súčasťou 
svetového kultúrneho dedičstva.  

Obidve svetové vojny boli najväčšími 

katastrofami 20. storočia 

Ak budeme považovať za dôležité len štatistické 
údaje, vyžiadala si španielska chrípka v r. 1918 – 

1920 približne 22 miliónov obetí, čo je 

dvojnásobok mŕtvych z 1. svetovej vojny. 

Chrípkou sa údajne nainfikovalo až pol miliardy 
ľudí. Chrípková epidémia vypukla najskôr 

v Španielsku, ale prišla pravdepodobne zo 

Severnej Ameriky. Išlo o najhoršiu epidémiu 
v celom novoveku. Počas 2. svetovej vojny 

zomrelo približne 60 miliónov ľudí.  

Pirane sú extrémne nebezpečné 

Niektoré druhy piraní sú dokonca 
vegetariáni. Celkovo sú pre človeka 

nebezpečné len dva alebo tri druhy, 

predovšetkým piraňa červená. Nebezpečné 

druhy sa vrhajú predovšetkým na krvácajúcu 
alebo vrtiacu sa obeť. Obyvatelia krajov 

okolo Amazonky sa neboja piraní v tečúcich 

vodách, boja sa však v lete okúpať vo 
vysychajúcich riečnych ramenách. Vyhladovaná 

svorka piraní, nedobrovoľne uzavretá v takýchto 

vodách, môže byť nesmierne agresívna. 
V priebehu niekoľkých sekúnd vie splniť aj tie 

najšialenejšie predstavy o ohlodaných kostiach. 

Na druhej strane v ľudskom jedálnom lístku sa 

pirane považujú za delikatesu.  

Mozart mal 

rodné mená 

Wolfgang 

Amadeus 

Hudobný génius 

dostal pri krste 

mená Johannes 
Chrysostomus 

Wolfgangus 

Teophilus. 
Všetci ho však 

volali Wolfgang. Sám Mozart chcel, aby ho volali 

Amadé. Meno Amadeus používal len zriedka. Je 
to vlastne latinský preklad gréckeho mena Teofil, 

jeho slovenská podoba je Bohumil. Skladateľovo 

meno v podobe Wolfgang Amadeus Mozart sa 

presadilo až v 20. storočí.  

Gajdy vynašli v Škótsku 

Prapôvodnou vlasťou gájd bola pravdepodobne 

Malá Ázia. Je možné, že ich vynašli Trákovia. Na 

britské ostrovy ich mohli priniesť Caesarove légie. 
Nástroje podobné gajdám nájdeme aj v západnej 

Ázii, v severnej Afrike a v súčasnosti prakticky 

v celej Európe.  

Croissant vymysleli Francúzi 

Maslové rožteky pochádzajú z Rakúska. Údajne 

k ich vynálezu r. 1683 prispeli Turci pri obliehaní 

Viedne. Viedenskí pekári, ktorí boli na nohách od 

včasného rána, 
zbadali, že 

Turci majú 

v úmysle 
napadnúť 

mesto, a preto 

bili na poplach. 

Po zahnaní 
nepriateľa 

vytvorili na 

pamiatku rožteky v tvare polmesiaca. Do 
Francúzska priniesla toto pečivo dcéra rakúskej 

cisárovnej Mária Antoinetta. Tu ho pomenovali 

croissant de la lune (KOSÁČIK MESIACA). 
V novej domovine však troch zmenil tvar a už nie 

je až taký kosákovitý.  

Spracované podľa publikácie 1000 omylov všeobecného 
vzdelania                                         foto: internet 
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     ČARO  KARATE 
Denisova zlatá medaila zo súťaže GRAND PRIX konanej v Ostrave r. 2014 v kategórii KUMITE STARŠÍ ŽIACI 

V minulom čísle nášho časopisu sme vám predstavili majstra Európy v tanečnom športe z 1.A 
triedy. Ak si myslíte, že naše pátranie po talentoch v tejto triede skončilo, ste na omyle. 

V rovnakej triede sme objavili aj talentovaného karatistu DENISA BUCHTU, ktorý sa s nami 
podelil o svoje športové zážitky a úspechy.  

Odkedy sa venuješ karate? Karate sa 
venujem od svojich 7 rokov.  

Kto ťa k tomuto športu doviedol? Na prvý 

tréning ma doviedli rodičia a ten tréning si 

pamätám dodnes tak ako prvé cvičenie 

v šlabikári.  
 
Si aj v nejakom športovom klube? 
Športujem pod záštitou Karate klubu 

TJ Spartak Myjava pod vedením 

trénera Petra Dobiaša.  
 
Vždy to bolo karate alebo si sa 

venoval aj iným druhom športu? 
Začiatkom môjho športového života 

som skúšal kreácie s futbalom, ale 

karate sa pre mňa stalo prioritným 

športom. Postupne som začal chápať 

zmysel a harmóniu tohto športu 

vznikajúcu prepojením tela a duše. 
Karate ma naučilo sebadisciplíne, 

sebakontrole a neustálemu 

prekonávaniu prekážok. Každý neúspech 

a prekážka ma posilnila a posunula ďalej. 

Doplnenie tejto športovej aktivity spestrovala 
motivácia od akčných hrdinov z filmov. 
V roku 2012 som dostal príležitosť 

zatrénovať si spolu so svetoznámym hercom 

Jean Claude van Dammom, keď bol na 

Slovensku, konkrétne v obci 

Hniezdne na východnom 

Slovensku.  
 
Ako často trénujete a čo je 
náplňou vašich tréningov? 
Tréningy máme nastavené 3x 

týždenne s doplňujúcimi aktivitami 

v posilňovni. Na tréningy 

nadväzujú pobytové sústredenia.  
 
Ktoré sú tvoje športové úspechy? 
Medzi úspechy, ktoré som dosiahol 

a zároveň si ich najviac cením, patrí 

získanie zlatej medaile na jednej 
z mojich prvých medzinárodných 

súťaží. Bol som súčasťou 

reprezentácie  na turnaji 

Európskeho pohára v Chorvátsku. Zatiaľ  
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posledným úspechom bolo získanie titulu 
vicemajstra SR pre rok 2016 v kategórii 

KUMITE KADETI 14-15 rokov nad 70 kg. 
 
Mohol by si nám vysvetliť, čo znamená 

KUMITE KARATE? 
Kumite je názov pre cvičenie obranných a 

útočných techník v skutočnom kontakte 

medzi dvoma súpermi podľa pravidiel, 

pričom útok ani technika nesmú 

spôsobiť zranenie súpera. Okrem 

rozvíjania technickej stránky 

jednotlivých používaných 

útočných a obranných pohybov, 
rozvíja aj cit pre správnu 

vzdialenosť od súpera v každom 

jednotlivom okamihu akcie, 
rovnako rozvíja zmysel pre 

správne odhadnutie okamihu pre 

akciu, reakciu a bojovú stratégiu. 

Správna vzdialenosť je diktovaná 

okolnosťami, ako napríklad 

veľkosťou, silou a technickou 
vybavenosťou súpera, dosahom 
vlastnej útočnej techniky a 

podobne. Načasovanie útoku, 

protiútoku alebo premiestnenia znamená 

vystihnúť presný okamih, v ktorom treba 

príslušnú techniku vykonať. Úspešnosť 

jednotlivých vykonaných techník a ich 

bodové hodnotenie posudzujú rozhodcovia. 

Boli niekedy situácie, 

kedy si chcel s karate 
skončiť? Áno, niektoré 

situácie ma navádzali aj 
k tomu, aby som karate 
nechal. Ale každému 

neúspechu a bolestivým 

okamihom som sa postavil. 
Začal som chápať, že 

z negatívnej udalosti si 

môžem vytvoriť hranice 
a ciele, ktoré som chcel 

zdolať. 

Aké sú tvoje športové 

plány do budúcnosti?  

Mojím ďalším pôsobením 

v klube chcem zanechať  

Stretnutie s hercom Jean 
Claude van Dammom 
v Hniezdnom v r. 2012  

 

niečo malým karatistom, niečo, čo som sa ja 

naučil a ďalej prezentovať klub na súťažiach 

podľa zvolených cieľov. Podporujem a učím 
tiež svoju mladšiu sestru, ktorá má už 

rovnako krásne výsledky. Neviem, koľko času 

budem venovať tomuto športu, ale spoznal 

som aj japonského majstra vo veku 

osemdesiatnika, ktorý ešte aktívne cvičí.        
So sestrou Stefaniou 

Na záver. Čo ti karate dáva 

a čo ti berie? Karate mi berie 
čas, ktorý by som 

pravdepodobne strávil inou, 
možno nezmyselnou 
činnosťou, ale dáva mi 

nových kamarátov, 

skúsenosti a poznatky. 

Počas deviatich  rokov, 
kedy som sa venoval karate, 
som prešiel niekoľkokrát celé 

Slovensko od Bratislavy až 

po Košice, ale tiež okolité 

štáty, napr. Českú republiku a 
Maďarsko. Cením si podporu 

a čas mojich rodičov, ktorí so mnou prežívali  

a prežívajú víťazstvá aj prehry. Taktiež si vážim 
aj slová trénera, ktoré neboli vždy lichotivé, ale 
výrazne mi pomohli v mojej športovej kariére.                                                       
Za rozhovor ďakuje redakčná rada, foto: rodinný album D.B 
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ZO  ŠPORTU 

VOLEJBAL 

17. januára 2017 si družstvá chlapcov 

i dievčat z našej školy zmerali v okresnom 

kole svoje sily s volejbalistami 

a volejbalistkami z Gymnázia v Myjave. Tím 

chlapcov nás reprezentoval v zložení: Michal 

Adamovič, Nikolas Fulek, Erik Harmady, 

Peter Ružička, Stanislav Šarudi, Kristián 

Viskup, Erik Watzka a Miroslav Zeman. 

Dievčatá nastúpili v zostave: Lenka Benová, 

Tatiana Durcová, Ema Nikodémová, Simona 

Nosková, Karin Palkechová, Monika 

Pirťanová, Denisa Stahelová, Lucia 

Šellengová a Diana Šulovská.  

Napriek snaživému výkonu plnému 

športového odhodlania sme v oboch 

kategóriách podľahli gymnazistom, ktorí sa 

stali víťazmi tohtoročného okresného kola vo 

volejbale študentov stredných škôl. 

 

FLORBAL 

16. februára 2017 sme sa stali hostiteľmi 

okresného kola vo florbale chlapcov aj 

dievčat. V telocvični myjavskej priemyslovky 

prezentovalo svoje florbalové zručnosti  

a tímového ducha družstvo chlapcov 

v zložení: Branislav Baláž, Matej Beran, 

Daniel Bielčik, David Kopinec, Frederik 

Krištof, Lukáš Myjavec, Michal Štetina, 

Martin Ukropec a Tomáš Zmeko.  

Za dievčatá nastúpili Lenka Benová, Nina 

Bukovská, Nataša Bulganová, Ema 

Nikodémová, 

Simona Nosková, 

Karin Palkechová, 

Monika 

Pirťanová, Denisa 

Stahelová a Diana 

Šulovská.  

Tentokrát sme si 

víťazstvo 

nenechali ujsť ani 

v jednej kategórii. 

Chlapci zdolali 

družstvo 

Gymnázia 

v Myjave 5 : 3 a dievčatá si pripísali výhru 

nad rovesníčkami z gymnázia 3 : 0.  

Naši florbalisti sa stali 

víťazmi okresného kola, 

čo ich posunulo do 

krajského kola konaného 

22. februára 2017 

v Trenčíne. Tam chlapci 

skončili na druhom 

a dievčatá na treťom 

mieste.  
K. foto: R.B + M.Š 
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ZÁBAVNÝ  TEST  OSOBNOSTI 
Pozrite si obrázky ôsmich zvierat a vyberte si ten, ktoré vás najviac zaujme. Prezradí veľa o tom, akí naozaj ste! 

 
SLON -  vašou najsilnejšou vlastnosťou 
je schopnosť koncentrácie a sila, s akou 

dosahujete svoje ciele. Akonáhle si niečo 
vezmete do hlavy, nezastavíte sa, kým to 
nie je hotové. Všetko ostatné potom 
odsúvate stranou, kým nesplníte to, čo 
vás momentálne páli. 
K chybám druhých ste veľkorysí. 
Nemáte problém odpustiť, ale                            
v skutočnosti nikdy nezabudnete a ste 
ostražití. Rodina je pre vás veľmi 
dôležitá a radi s ňou trávite všetok voľný 
čas. Aj keď máte svojich priateľov radi, 
na dovolenku vyrazíte radšej so svojimi 
najbližšími. 
TIGER - rovnako ako tiger ste veľmi 
sebavedomí. Čo je vaše, je len vaše                  
a všetci ostatní by si to mali poriadne 

zapísať za uši. Ste silné osobnosti             
s vlastnými názormi, za ktorými si 
stojíte. Myslíte si, aj robíte v podstate čo 
chcete, bez toho, aby ste brali ohľad na 
to, čo si o tom myslia ostatní. To je síce 
známka silnej osobnosti, ale dajte si 
pozor, aby ste ľahko neskĺzli                              
k sebeckosti  a bezohľadnosti. 
Máte radi spoločnosť, hoci si vystačíte aj 

sami. Ak sa naučíte krotiť svoju 
osobitosť a občas načúvať druhým, 
zožnete obdiv a rešpekt širokého okolia. 
KORYTNAČKA - vašu vytrvalosť by 
vám mohol každý závidieť. Nezáleží na 
tom, aká vás čaká výzva alebo aká 
prekážka sa vám postaví do cesty, nič 
vás nezastaví. Všetky situácie, ktoré ste 

od útleho detstva museli vyriešiť, si 
veľmi dobre pamätáte. Viete, že vás 
posilnili,    a že len vďaka nim ste takí, 
akí ste – rozumnejší, silnejší                                 
a skúsenejší. 
Aj v dospelosti často vyhľadávate výzvy 
a náročné úlohy, vďaka ktorým sa  

 
posúvate ďalej. Neúspech vás nezlomí. 
Aj preto ste v profesijnom živote 

spravidla veľmi úspešní a uznávaní. 
GORILA - vyžarujete okolo seba auru 
bezpečia a dôvery. Rodina, priatelia 
alebo dokonca aj tí, ktorí vás vidia 
prvýkrát – na všetkých pôsobíte veľmi 
príjemne a radi s vami trávia čas. Ani pre 
vás neexistuje nič dôležitejšie ako 
vedomie, že všetci členovia vašej rodiny 

sú šťastní a spokojní. 
Ste ochotní, obetaví a priateľskí, čo 
znamená aj to, že vás občas má niekto 
tendenciu využiť. Ak na to prídete, 
prebudí sa vo vás zlosť, akú by nikto 
nečakal. Akonáhle vás niekto naozaj 
zradí, neodpúšťate. Doslova ho 
vymažete zo svojho života. Inak ste ale 

presne to rameno, na ktorom sa každý 
túži vyplakať. 
VLK - vaše nadšenie zo života je až 
obdivuhodné. Ste ozdobou každej 
spoločnosti a človekom, ktorého túži 
mať každý v tíme. Nielenže sa viete 
baviť, ale tiež vyhľadávate 
dobrodružstvo. Ste skrátka neustále           
v pohybe, lační po nových zážitkoch a 

ľuďoch. 
Napriek zdanlivo ľahkovážnej povahe 
cítite silné rodinné väzby. Voči svojim 
najbližším máte ochranárske sklony              
a nedáte na nich dopustiť. Väčšinu 
svojho života sa snažíte, aby sa mali 
aspoň tak dobre ako vy. Razíte heslo, že 
život bez radosti je doslova zbytočný. 
PANDA - rovnako ako pandy aj vy ste 
veľmi veľkí individualisti. Čo na tom, že 
ostatné medvede sa napchávajú mäsom? 
Vy si dáte bambus a ste spokojní. Bez 
problémov sa prispôsobujete tomu, čo 
vám život prinesie a príliš nedáte na rady  
 

 
vášho okolia. Ste si istí, že sami veľmi 
dobre viete, čo je pre vás to najlepšie. 
Aj keď nemáte problém vystačiť si sami 
so sebou – a to pokojne aj na dovolenke, 
spoločnosťou dobrých priateľov 
rozhodne nepohrdnete. Najviac milujete 
spojenie dobrej spoločnosti a dobrého 
jedla. Ste pôžitkári a máte vycibrený 
jazýček. 
NOSOROŽEC - na čo sa môžete vždy 

spoľahnúť? Na svoju silu. Stratégia nie 
je práve vašou šálkou čaju, a preto 
taktika, ktorej sa držíte, je – najskôr 
konaj, potom mysli. Ako sami viete, to 
nie je ľuďmi okolo vás vždy práve 
najlepšie pochopené. 
Váš životný partner musí byť niekto, kto 
je schopný milovať a ochotný brániť 

vašu vznetlivú, avšak                              
v skutočnosti veľmi vrelú povahu. Ste 
rodení dobráci, takže v ľuďoch hľadáte 
len to najlepšie. Kvôli tomu sa občas 
nepríjemne popálite, čo vám ale 
nesmiernu dôveru v ľudstvo nevezme. 
VEĽRYBA - ľudia najviac oceňujú vašu 
inteligenciu a vedomosti. Ste                      
v podstate chodiace encyklopédie.              
O všetkom ste niečo čítali a na všetko 
poznáte správnu odpoveď. Vaše 
vedomosti sú naozaj obdivuhodné. 
Zbožňujete svoju rodinu, najmä jej 
najmladších členov. S deťmi to viete              
a ony milujú vašu bezhraničnú fantáziu. 
Na ľudí, ktorí vás nepoznajú, môžete 
pôsobiť chladne a odmerane, kým 

nezistia, že si  v podstate len žijete vo 
svojom svete vlastných myšlienok.  
 
                                    Zdroj: internet
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 

Hovorí blondínka 

blondínke:  
- Robila som si dnes 
tehotenský test.                                                                                                          
Druhá na to: - A boli ťažké 

otázky? 

- Jano, hádaj, čo mám vo 

vrecku? Začína to na P. 
- Peniaze? 
- Nie, pollitrovku!  
A hádaj čo mám v druhom 

vrecku? Začína to na E. 
- Deži, to naozaj neviem! 
- Ešte jednu! 

Príde policajt do pizzerie a 

pýta si pizzu. Čašníčka sa 

ho pýta: - Na koľko kúskov 

to chcete rozkrojiť, na šesť 

alebo na dvanásť kúskov?    
- Na šesť, dvanásť by som 
nezjedol. 

- Sto metrov zabehnem za 8 
sekúnd. 
- Nemožné, rekord je 10 

sekúnd.  
- Ja viem, ale poznám 

skratku. 

- Hej, čašník! Tá šálka je 

prasknutá! - No vidíte, 

pane, akú robíme silnú 

kávu! 

Ruskí vedci narazili pri 

archeologických 

vykopávkach v hĺbke 100 
metrov na medený kábel 

vyše 1000 rokov starý, z 

čoho vyvodili, že ich 

predkovia už vtedy 
používali telefónnu sieť... 
O týždeň neskôr americkí 

archeológovia, aby sa 

nenechali zahanbiť, narazili 
v hĺbke 200 metrov na 

optický kábel 2000 rokov 

starý, z čoho vyvodili, že 

ich predkovia už vtedy 

používali digitálnu sieť... 
Slovenskí archeológovia 

kopali do hĺbky 500 metrov 

a nenarazili na nič, z čoho 

vyvodili, že naši predkovia 

používali bezdrôtovú 

mobilnú sieť, lebo pevná 

bola príliš drahá... 

- Veža, tu Boeing 747 na 
trase Boston - New York, 
vypadli nám všetky motory, 

čo máme robiť?? 

Opakujem! Veža, tu Boeing 

747 na trase Boston - New 
York, vypadli nám všetky 

motory, čo máme robiť? 

Ozvite sa!!! 

- Tu veža, nekričte, pokoj, 

už si vás škrtám... 

Malý Janko sa pýta 

mamičky: 
- Je to pravda, že som sa 

narodil o polnoci? 
- Áno, miláčik. 
- Dúfam, že som ťa 

nezobudil! 

Vráti sa manžel zo 

služobnej cesty domov a za 
dverami svojho domu vidí 

kopu strúhanky. Prelezie ju 

a za ňou je ďalšia. Keď 

prelezie i tú, uvidí svoju 

ženu – blondínku, ako 

melie rožky. Pýta sa, čo 

vyvádza a ona mu odpovie: 
- Chcela som ti na 
privítanie obaliť zopár 

rezňov a v kuchárskej 

knihe písali: Meľte tri dni 

staré rožky! 

Na hodine psychológie 

profesor hovorí: 
- Poznáme tri druhy 

rozčúlenia. Postupne si ich 
predvedieme. Zoberie 
telefón a vytočí náhodné 

číslo. 
- Haló, je tam Fero? 
- Nie, to bude asi nejaký 

omyl. 
Nasleduje druhý stupeň. 

Vytočí to isté číslo.               



 

- Haló, je tam Fero? 
- Veď som vám už raz 

povedal, že nie, tak si to 
láskavo zapamätajte. 
Nasleduje tretí stupeň. 

Vytočí ešte raz to isté číslo. 
- Haló, je tam Fero? 
- Počúvajte, čo si to 

dovoľujete, vy úchylák?! 

Dajte mi pokoj, primitív 

jeden! 
Tak to boli tri stupne 
rozčúlenia. Vtom sa prihlási 

nejaký poslucháč a hovorí: 
- Ja poznám ešte štvrtý 

stupeň! 
Učiteľ ho teda vyzve, nech 

to predvedie. Poslucháč 

chytí telefón, vytočí to isté 

číslo a hovorí: 
- Ja som Fero. Nevolal ma 
niekto? 

Sledovanie porna škodí. 

Vyvoláva medzi mládežou 

veľmi skreslenú 

predstavu o tom, ako 
rýchlo po zavolaní príde 

inštalatér.  

Pracovník štatistického 

úradu bol v nedeľu na 

vychádzke s deťmi. Po 

návrate domov predložil 

žene hlásenie. Bolo tam 

napísané:                             
Osušenie sĺz deťom:10x. 
Zaviazanie šnúrok na 

topánkach: 16x.                           

Kúpil som deťom balónik: 

4x.                                            
Trvanie jedného 

balónika:10 sekúnd. 

Zakázal som deťom 

prebiehať cez cestu:21x.  

Prebehli cez cestu:21x.  
Počet nedieľ, ktoré s nimi 

ešte strávim:0x.   

Pán doktor, každú noc sa 

mi zdá strašný sen. Idem 

po ulici a vidím svoju 

svokru, ako si vedie na 
povraze krokodíla. Ešte 

teraz sa trasiem od 
strachu, keď vidím tie žlté 

oči, zelenkastú kožu s 

pľuzgiermi a ohromné 

zubiská, čo ma chcú 

roztrhať! 
Doktor zvolá: 
- To je strašné, veď i ja som 

sa vydesil! 
- Ale, to ešte nič nie je, pán 

doktor. 
- ??? 
- Teraz vám popíšem toho 

krokodíla! 

25. výročie manželstva. 
- Drahý, čo dostanem ako  

 

darček k výročiu? 
- Kúpil som zájazd do 

Číny. 
Príjemne prekvapená 

manželka sa pýta: 
- Taký pekný dar, a to len 

k 25. výročiu! Čo také by si 

mi asi kúpil, keď budeme 

mať 50. výročie? 
- Pôjdem ťa vyzdvihnúť 

späť. 

Kedy vynašli záporné čísla? 
Keď začali merať IQ 

blondínkam. 

Dvaja teoretickí fyzici 

zablúdia na vrchol hory. 

Teoretický fyzik číslo jeden 
vytiahne mapu a chvíľu ju 

študuje. Potom sa obráti na 

teoretického fyzika číslo 

dva a hovorí: - Už som to 

zistil. Viem, kde sme.            
- Kde teda sme? 
- Vidíš tú horu pod nami? 
 - Áno. 
 - No... tak presne tam. 

- Drahý, urobme 

kompromis. Ty priznaj, že 

sa mýliš a ja ti dám za 

pravdu.  

Najnovšie štúdie 

potvrdzujú, že ženy 

s nadváhou žijú dlhšie ako 

muži, ktorí ich na ňu 

upozorňujú.  

foto: internet
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Riešte hlavolam SUDOKU 
 

Ak vás zaujal hlavolam SUDOKU v minulých číslach nášho časopisu, 

prinášame jeho ďalšie pokračovanie. 

Ako riešiť SUDOKU? Vyplňte mriežku tak, aby každý stĺpec, riadok 

i štvorec s rozmermi 3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9. Čísla sa 

nesmú opakovať. Matematiku netreba, hru vylúštite iba logickou úvahou. 
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