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Milí študenti,

nový rok sa opäť rozbehol šialeným tempom, ani sme sa nenazdali a už tu máme druhý 
mesiac roku 2020. Máme za sebou 1. polrok školského roka 2019/2020. V tomto čísle 
sa opäť pokúsime zosumarizovať udalosti predchádzajúcich mesiacov, naše úspechy a 
aktivity. Prečítate si rozhovor s našimi novými učiteľkami, dozviete sa o tom, ako trávi 
voľný čas jeden z našich žiakov. Maturanti si zaspomínajú na štyri roky, ktoré strávili v  
našej škole a prváci nám porozprávajú o lyžiarskom výcviku.

Ale ešte predtým, ako sa pustíte do čítania rubrík, chceme vám ukázať úryvok 
zo slohovej práce nášho žiaka Lukáša Smižíka a jeho názor na dnešnú generáciu:

My – najmladšia a podľa nás najlepšia a najmodernejšia generácia. Je to skutočne 
tak? Podľa mnohých určite áno. Nie je pravda to, že sme len najsmutnejšia generácia 
so šťastnými fotkami a citátmi na internete? Žijeme už len na sociálnych sieťach, celé 
dni sme ponorení v telefónoch a tabletoch. Normálny život nám pri tom uniká. Jeden 
pred druhým sa predbiehame, kto má novší telefón a modernejšie oblečenie.Nevieme 
sa len tak stretnúť na ihrisku, kúpalisku, lebo nikto nemá čas. Keď sa stretneme, tak 
komunikácia viazne. Jeden počúva hudbu, lebo vyšiel nový album obľúbené rapera, 
druhý hrá hru práve stiahnutú z internetu. Budeme sa o pár rokov vôbec zdraviť, keď 
sa stretneme na ulici? To ukáže len čas. Verme, že všetko pekné, čo dávame na sociálne 
siete bude raz aj skutočnosťou.

Súhlasíte, alebo máte iný názor?
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UDALOSTI
September  2019

Účelové cvičenia - triedy 1.F, 1.E 
a 1.D sa v pondelok 16.09. 2019 v pria-
znivom počasí prešli na Považský hrad. 
Po výstupe a chvíľke oddychu si na jed-
notlivých stanovištiach vypočuli informá-
cie zo zdravotnej prípravy a topografie, a 
naučili sa niečo o zbraniach hromadného 
ničenia. Na druhý deň absolvovali triedy 
1.A, 1.B a 1.C účelové cvičenie na šta-

dióne pre nepriaznivé počasie. Vyskúšali 
si streľbu zo vzduchovky a hod granátom.  

 Kurz na ochranu života a zdra-
via – absolvovali žiaci tretích ročníkov 
študijných odborov v dňoch 18. – 20. 09. 
2019. Zopakovali si vedomosti zo zdravot-
níckej prípravy, topografie, technických 
činností a  ochrany prírody,  a prešli sa 
po  okolí  Považskej Bystrice.  Príjemným 
spestrením bola návšteva členov ozbro-
jených síl, ktorí žiakom predviedli ukážky 
a porozprávali viac o vojenskom živote.
 
 Budúcnosť vzdelávania pre trh 
práce - konferencia Európskeho týždňa 
odborných zručností v SR 2019 s názvom  
Budúcnosť vzdelávania pre trh práce sa 
konala 23.9. 2019 v Bratislave. Naša ško-
la bola zastúpená pánom riaditeľom Mgr. 
Štefanom Capákom. Počas prestávok 
boli prezentované ukážky činností konk-
rétnych stredných odborných škôl formou 
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krátkych video-prezentácií. 

Exkurzia do STK J.T. Kontrols – žiaci 
III. F – odbor automechanik sa dňa 30.9. 
2019 zúčastnili návštevy Stanice tech-
nickej kontroly v Považskej Bystrici, kde 
sa dozvedeli, ako funguje prehliadka STK 
na rôznych typoch motorových vozidiel. 

Október 2019 

Deň otvorených dverí TSK - 
vybraní študenti našej školy sa v prvý 
októbrový deň zúčastnili Dňa otvorených 
dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v Trenčíne. Naša škola sa nechala osloviť 
ponukou TSK a celý deň sa niesol v du-
chu tradícií a legiend Trenčianskeho kra-
ja, medzi ktoré patrí folklór, dobré jedlo a 
kvalitná muzika.

Úspech v cezpoľnom behu v 
okresnom kole stredných škôl – štu-
dentov našej školy Adama Janíčka z 
3.C, Vladimíra Drblíka zo 4.C a Mareka  
Kostku z 1.A, ktorí  1. 10. 2019 v súťaži 
družstiev obsadili 1. miesto v okresnom 
kole stredných škôl. V súťaži jednotlivcov 
Adam Janíček zvíťazil a Vlado Drblík sa 
umiestnil  na 2. mieste. Chlapci si svo-
jím výkonom vybojovali postup do kra-
jského kola, ktoré sa konalo 10.10.2019 v 
Dubnici nad Váhom, kde chlapci v silnej 
konkurencii obsadili 3. miesto a Adam 
Janíček  2. miesto v súťaži jednotlivcov. 

 Medzinárodný strojársky 
veľtrh Brno 2019 - žiaci našej školy z 
rôznych študijných a učebných odborov 
sa  spolu s vyučujúcimi odborných pred-
metov a majstrami odborného výcviku 
9. 10. 2019 zúčastnili najvýznamnejšieho 

priemyselného veľtrhu v strednej Európe, 
ktorého hlavnou témou bol  „Priemysel 
4.0 a digitálny závod, alebo  digitalizácia 
výroby, jeden z hlavných smerov ino-
vačného procesu.“  Žiaci aj pedagógo via  
mali možnosť pozrieť si nové metódy 
nekonvenčných spôsobov obrábania, 
automa tizácie a robotizácie. 

 Zážitkové vzdelávanie - návšte-
va Múzea a Mohyly Milana Rastislava 
Štefánika - žiaci 2.A a 2.B triedy sa spo-
lu s pedagogickým dozorom  dňa 10. 10. 
2019 zúčastnili exkurzie, na ktorú naša 
škola využila finančný príspevok na pod-
poru tematického zážitkového vzdeláva-
nia od TSK. Žiaci spolu s pedagogickým 
dozorom  najskôr navštívili Múzeum M. 
R. Štefánika v Košariskách. Z jeho rod-
nej obce sa neskôr  presunuli na Mohylu 
M.R. Štefánika, ktorá sa nachádza na vr-
chu Bradlo.  Hlavným cieľom bolo zvýšiť  
národné povedomie a patriotizmus našej 
mládeže.

 Návšteva divadelného pred-
stavenia v Žiline - žiaci III.A a III.B 
triedy sa v sprievode so svojimi vyuču-
júcimi SJL dňa 11.10. 2019 zúčastnili v 
mestskom divadle divadelného predstave-
nia PRACHY!
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Organizácia stolnotenisového 
turnaja a úspech vo futsale  – v telocvični 
našej školy súperili družstvá chlapcov a 
dievčat o prvenstvo a postup do krajského 
kola. A hoci naši žiaci – Jašo Ľubomír, 
Taláp Šimon a Zanko Mário v boji o 3. 
miesto nestačili na chlapcov z gymnázia, 
išlo o peknú športovú reprezentáciu našej 
školy. O niečo viac sa našim žiakom dari-
lo vo futsale, keď si v konkurencii piatich 
stredných škôl po troch víťazstvách a jed-
nej remíze odniesli pohár pre víťaza a vy-
bojovali postup do regionálneho kola.

Elektronické kolo súťaže 
Olympiáda o Európskej únii - prebeh-
lo v utorok 22.10.2019 prostredníctvom 

elektronického dotazníka v presne sta-
novenom časovom intervale 25 minút 
v rozmedzí od 10:00 – 10:25. Vyhlaso-
vateľom súťaže je FSV UCM v Trnave 
a súťažné tímy žiakov v zložení  L. Al-
bert, M. Bušík, M. Šútorka, T. Bajza /
II.D/,  A. Badík, R. Červenec, Ľ. Hehejík 
/III.A/, R. Štefík, B. Gálik, T. Martinka /
III.B/ svojimi vedomosťami a konečným 
umiestnením vzorne reprezentovali našu 
školu. Súťažné tímy mohli získať doved-
na  70 bodov, pričom formulár odoslalo 
199 tímov. Najlepšie sa umiestnil tím zlo-
žený z chlapcov II.D triedy /L. Albert, M. 
Bušík, M. Šútorka, T. Bajza /, ktorý ob-
sadil veľmi pekné 51. miesto. Len o nie-
koľko bodov menej mali ďalšie dva tímy 
žiakov III.A a III.B triedy.

 Medzinárodný deň školských 
knižníc - Medzinárodný deň školských 
knižníc bol  prvý raz vyhlásený v roku 
1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne 
štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročná 
téma znela: Inšpirujúci žiaci, tvorivá my-
seľ: 145. výročie narodenia Jozefa Grego-
ra Tajovského. Na počesť tohto výročia 
sme si  na hodinách slovenského jazyka a 
literatúry pripomenuli život a tvorbu tejto 
významnej osobnosti v 2. AN, 2.E a 2.A 
triede.

November 2019 

 Navštívili sme REVOLUTION 
TRAIN - študenti z I. A  navštívili 4.11. 
2019  protidrogový vlak pristavený na 
železničnej stanici v Považskej Bystrici. 
Interiér vlaku tvorilo ľudské telo znútra. 
Zo začiatku boli jednotlivé orgány pekné 
a  zdravé, ale pôsobením drog sa ich 
stav zhoršoval.  Študentom sa páčilo, že 
okrem premietania filmu o závislosti na 
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drogách a ich dôsledkoch, boli  uprostred 
filmu vtiahnutí do deja a  sami  sa mohli 
rozhodnúť, ako by v danej situácii zarea-
govali.  Študentov  inovatívna projekcia 
donútila premýšľať o problematike  závis-
lostí, o zodpovednosti k vlastnému životu,  
nechávajúc  im priestor na vlastné uvažo-
vanie a rozhodovanie. Žiakov po celý čas 
sprevádzala lektorka a diskutovala s nimi. 

Výstava MLADÝ TVORCA 
2019 v Nitre - v dňoch 5.-6.11.2019 
sa naša škola zúčastnila celoslovenskej  
výstavy MLADÝ TVORCA 2019 v Nitre, 
kde sme prezentovali našu SOŠ strojnícku. 
Cieľom výstavy bolo podporiť a propa-
govať stredoškolské odborné vzdelávanie, 
vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému 
vzdelávania reflektujúceho vznik nových 
typov profesií pri zavádzaní  robotizácie a 
digitálnych technológií do praxe.

Workshop MEDEKO CAST 
s.r.o. - žiaci tried 3.A a 2.B z odborov  
mechanik nastavovač a mechanik strojov 
a zariadení sa tento rok už po tretíkrát dňa  
8.11. 2019 zúčastnili workshopu, ktorý 
zorganizovala firma Medeko.  Žiaci mali 
možnosť vypočuť si základy zlievarenst-
va, spôsoby odlievania   (pieskové, koki-
lové, odstredivé, presné liatie), práškovú 
metalurgiu, ale aj pozrieť si zaujímavé  
výrobky. Cieľom workshopu  bolo pre-

hĺbiť vedomosti a získať nové informácie 
z oblasti zlievarenstva, pozrieť si nové 
spôsoby výroby, automatizácie, roboti-
zácie, inovácie, nové materiály, aditívne 
technológie ap.

 Súťaž PIŠQWORKY - sa 
kona la 8.11.2019 v Klube Smer v Žiline. 
Hlavným cieľom projektu, ktorý orga-
nizuje  Masarykova univerzita v Brne v 
spolupráci s organizáciou Student Cyber 
Games, je vzbudiť v mladých ľuďoch 
zdravé sebavedomie a podporiť ich súťaži-
vosť či logické myslenie. Do 12. ročníka 
súťaže sa naša škola zapojila už tretíkrát 
-  tentokrát s dvoma tímami – Slniečkári 
(žiaci I.A, I.D ) a Pepegas (žiaci III.A) 
pod vedením Mgr. Zuzany Uričovej, a 
hoci nás od postupu delila jedna výhra, už 
teraz sa tešíme na budúcoročný turnaj.

 Úspech na XV. ročníku ce-
loslovenskej súťaže odborných vedo-
mostí a praktických zručností žiakov 
stredných odborných škôl – ME sil-
noprúd - žiaci odboru 2697K  v dňoch 
12. – 13. 11. 2019  úspešne zabojovali o 
česť našej školy.  Zúčastnili sa celoslove-
nskej súťaže  odborných vedomostí a 
praktických zručností  na SOŠ Elektro-
technickej v Žiline, kde v  konkurencii 
desia tich škôl z celého Slovenska naši 
žiaci  Miroslav Šuraba a Marek Kramara  
získali vo svojich kategóriách ako jednot-
livci  druhé a tretie miesto, a  ako družstvo 
za našu školu zaslúžené prvé miesto.
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Volejbalový turnaj o pohár 
VOSR - 14.11.2019 bola naša škola 
usporiadateľom Volejbalového turna-
ja učiteľov stredných škôl, ktorý už má 
viac ako 40-ročnú tradíciu. V zápolení 5 
stredných škôl sme skončili na poslednom 
mieste, ale napriek tomu sme podali dobrý 
výkon, za ktorý sme sa nemuseli hanbiť.

Prezentácia odborných prác 
žiakov 3. ročníka odborov mecha
nik  – nastavovač a mechanik strojov 
a zariadení – prebiehala v našej škole v 
45. a 46. týždni po 5. krát. Počas piatich 
dní prezentovalo svoje práce  67 žiakov 
v spomínaných odboroch.  Žiaci ukáza-
li, čomu všetkému sa venujú vo voľnom 
čase. V prezentáciách sme videli tie najje-
dnoduchšie výrobky až po celé stroje a 
zariadenia. Niektorí žiaci sa dočkali klad-
ného ohodnotenia, ale boli aj takí, ktorých 
musela odborná komisia na niektoré chy-
by upozorniť. 

Exkurzia do hlavného mesta 
SR - bola pre žiakov prínosom v oblasti 
zážitkového vzdelávania. Žiaci absolvo-
vali vyhliadkovú jazdu po bratislavských 
historických pamiatkach a ďalších kultúr-
no-spoločenských inštitúciách a návštevu 
Dopravného múzea, kde sa mohli 
oboznámiť s rôznymi typmi motorových 
vozidiel (automobily, motocykle, vlaky), 

a aj  so zbierkou ďalších exponátov (uni-
formy, modely lodí, modely automobilov 
a i.
 Školské kolo olympiády v an-
glickom jazyku - 19.11.2019 sa na našej 
škole konala obľúbená každoročná ja-
zyková súťaž - Olympiáda v anglickom 
jazyku 2019 -  a to už jej 30. ročník, do 
ktorého sa tentoraz zapojilo 15 najlepších 
angličtinárov, reprezentantov svojich 
tried. Najúspešnejším tohtoročným 
súťažiacim sa stal Adam Kvasnica zo IV.A  
s počtom bodov 95  z celkového počtu 138 
bodov, striebornú priečku obsadil Samuel 
Kontiš  z III.D s počtom bodov 78, a vir-
tuálnu bronzovú medailu  s počtom bodov 
74 si odniesol  Michal Bajza zo IV.C. 

 Kvalifikačné kolo 6. ročníka 
MSR v CNC - 19. 11. 2019 prebehlo v 
našej škole kvalifikačné kolo 6. ročníka 
MSR v CNC obrábaní, ktorého sa zúčast-
nil tím v zložení: žiak M. Janúch a MOV 
Ing. A. Bajza. V tejto náročnej súťaži, kde 
bolo potrebné dosiahnuť vysokú presnosť 
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výrobku v stanovenom časovom limite, 
náš tím súťažiaci v CNC sústružení  obsa-
dil pekné tretie miesto. Zároveň gratulu-
jeme k postupu do finálového kola, ktoré 
sa bude konať v apríli 2020 v Košiciach.

XIV. ročník celoslovenskej 
súťaže odborných vedomostí a zručnos-
tí žiakov SOŠ – v  dňoch 19. a 20. novem-
bra 2019 sa žiaci Tomáš Ftáček a Jakub 
Cabaj, mechanici strojov a zariadení z 
triedy II.B, zúčastnili XIV. ročníka ce-
loslovenskej súťaže odborných vedomostí 
a zručností žiakov stredných odborných 
škôl pre strojárstvo, ktorá sa konala v 
Strednej odbornej škole technickej v Čad-
ci.  Žiaci sa umiestnili v strede výsledko-
vej listiny. 

Záložka do knihy - k Medzi-
národnému mesiacu školských knižníc 
2019 vyhlásila Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislave  8. ročník celoslove-
nského projektu pre stredné školy s náz-
vom Záložka do knihy spája školy: Osob-
nosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Do 
projektu sa prihlásilo 183 škôl s celkovým 
počtom 9 362 žiakov. Do projektu sa naša 
škola zapojila už po štvrtýkrát,  a v  spo-
lupráci s Mgr. Zuzanou Uričovou vytvo-
rili študenti prvého, druhého a tretieho 

ročníka odboru grafik digitálnych médií  
36 nápaditých, zaujímavých a graficky 
výborne spracovaných záložiek do kníh. 
Mgr. Z. Uričová sa postarala o ich kvalitnú 

tlač, zaliatie do fólie a následné zaslanie 
študentom z pridelenej partnerskej školy. 
Ako partnerská škola nám bola pridelená  
Stredná odborná škola hotelová, Horný 
Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry a vše-
t  k ým zúčastneným školám bol v závere 
súťaže zaslaný diplom.
 
 Krajské kolo súťaže ZENIT 
v strojárstve - 20. ročník súťaže ZENIT 
v strojárstve sa konal 27.11. 2019. Or-
ganizátormi tohto krajského kola súťaže 
bolo KCVČ v Trenčíne, ktoré delegova-

lo súťaž do našej Strednej odbornej školy 
strojníckej. Po tretíkrát sme sa tak sta-
li  usporiadateľmi pre 12 zúčastnených 
škôl (vrátane našej školy). Súťaž bola 
určená pre  strojárske odbory stredných 
odborných škôl. V štyroch súťažných 
kategóriách (A,C,R a S) celkovo súťažilo 
24 súťažiacich. V kategórii C zameranej 
na CNC obrábanie, získal náš žiak Daniel 
KARDOŠ zo IV. A vynikajúce 1. mies-
to. V kategórii S -  zameranej na strojné 
obrábanie, získal  Matej ŠMULÍK z III.A 
taktiež 1. miesto. A nakoniec reprezentant 
školy - Tomáš FTÁČEK z II.B, v kategórii 
R  zameranej na ručné obrábanie  sa umie-
stnil opäť na skvelom 1. mieste.

 Krajské kolo súťaže ZENIT v 
elektronike - 35. ročník  súťaže prebe-
hol 28.11.2019 a v tomto roku sa krajské 
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kolo  konalo v SOŠ Dubnici nad Váhom. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kate-
góriu A tvorili žiaci tretích a štvrtých 
ročníkov stredných odborných škôl,  a v B 
kategórii súťažili žiaci prvých a druhých 
ročníkov elektro-odborov.  V záverečnom  
hodnotení  riešených  úloh získal  žiak  
Jakub Halamík šieste miesto a  Marek 
Kramara  ôsme miesto z celkového počtu 
trinásť súťažiacich.

Expert Geniality Show 2019 
- 28.11.2019 sa uskutočnil už 13. ročník 
celoslovenskej súťaže EXPERT geniality 
show. Počas 12  ročníkov si úlohy  exper-
tov vyskúšalo už viac ako 100 000 žiakov 
na základných a stredných školách.  Z 
našej školy sa súťaže  zúčastnilo 16 štu-
dentov. 14 študentov súťažilo v kategórii 
EXPERT O12. Do tejto kategórie boli 
zaradení žiaci 1. a 2. ročníka stredných 
odborných škôl.  2 študenti súťažili v 
kategórii EXPERT O34, ktorá bola určená 
pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných 
odborných škôl. Prvých 100 súťažiacich 
v celkovom poradí mali možnosť získať  
titul TOP EXPERT. Súťažiaci na 1. až 10. 
mieste v každom rebríčku dostali vecné 
ceny, ako napr. batohy alebo smart hodin-
ky.

Informatická súťaž  iBOBOR 
-  hlavným cieľom súťaže je podporiť 
záujem o informačné a komunikačné 

technológie u všetkých žiakov. Z našej 
školy sa zapojilo 27 žiakov z III.D triedy 
v kategórii Senior. Najviac sa darilo Mila-
novi Kučmovi, ktorý získal 48,02 bodov s 
percentilom 84% a v rámci Slovenska sa 
umiestnil na 710. – 740. mieste.  Druhým 
najúspešnejším žiakom bol Dominik 
Markovič, ktorý získal 46,69 bodov s 
percentilom 82% a v rámci Slovenska sa 
umiestnil na 779. – 869. mieste. Tretím 
najšikovnejším žiakom bol Peter Bednár 
s počtom bodov 37,36 a percentilom 62%. 
V rámci Slovenska sa Peter Bednár umie-
stnil na 1644. – 1682. mieste.

 Best in English 2019 - 
každoročne koncom novembra sa naša 
škola zapája do jazykovej súťaže An-
ličtinár roka alias The Best in English. 
Ide o európsku online  jazykovú  súťaž,  
ktorej sa môžu zúčastniť všetky európske  
a vybrané okolité krajiny, a je organizo-
vaná pod patronátom Ministerstva škol-
stva Českej republiky. Na súťaži sa dňa 
29. novembra 2019 zúčastnilo 624 škôl a 
spolu 16 462  študentov z 25 krajín. Zo 
Slovenska sa súťaže zúčastnilo 2379 štu-
dentov zo 100 rôznych škôl. Maximálny 
dosiahnuteľný počet bodov bol 117. Naša 
škola sa umiestnila na 70. mieste v rám-
ci Slovenska a obsadila 466. miesto v 
celkovom hodnotení škôl. Jednotlivci boli 
úspešnejší  a najlepšie sa umiestnil Adam 
Kvasnica zo IV.A, ktorý obsadil 521. mie-
sto na Slovensku a 3553. celkové miesto.
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December 2019 

Školské kolo Olympiády ľud-
ských práv - nosnou témou XXII. roční-
ka OĽP je téma: Výzvy pre demokraciu a 
ľudské práva v Európe 21. storočia.  Do 
súťaže OĽP sa už viackrát prihlásili aj žia-
ci našej SOŠ strojníckej. Jej školské kolo 
prebehlo dňa 2.12.2019. Celkovo sa zapo-
jilo 12 žiakov  2. až  4. ročníka (T. Valient 
/II.B/, D. Závadský /II.C/, L. Albert /II.D/, 
M. Búšik/II.D/, M. Lezo /II.D/, T. Bajza /
II.D/, J. Kmecík /II.D/, B.Gálik /III.B/, T. 
Martinka /III.B/, R. Štefík /III.B/, J. Ja-
roš, M. Lengyel /IV.A/).  Tematicky naj-
dôležitejšou udalosťou tohto ročníka bolo 
30.výročie udalostí  novembra 1989. V 
krajskom kole OĽP, ktoré sa bude konať 
dňa 6.februára 2020 v Prievidzi, bude 
našu školu reprezentovať ten žiak, ktorý 
sa v nasledujúcom období svedomito na 
súťaž pripraví. 

 ZOŠ 2019 – aj tento rok sa krát-
ko pred Vianocami v našej škole konala 
tradičná zimná olympiáda - 19.12.2019 od 
8.00 naši žiaci súťažili vo viacerých dis-
ciplínach, ktorými boli okrem množstva 
iných napr. stolný tenis, kalčeto či vŕtanie 
na presnosť. Celkové vyhodnotenie olym-
piády a  úspešnosti jednotlivcov, ako aj 
celých tried prebehlo na druhý deň 20.12. 
2019. 

Január 2020 

Lyžiarsky výcvik 2020  prvý 
turnus – v  dňoch  od  26.1. - 31.1. 
2020 sa žiaci 1.A a 1.B triedy zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lom-
nici. Na svahoch pod Lomnickým štítom 
sa tí zdatnejší zdokonaľovali v lyžovaní 
a začiatočníci zvládli základy lyžovania. 

Veľkým zážitkom pre slabších lyžiarov 
bola možnosť vyviesť sa lanovkou na 
Skalnaté pleso. V strede týždňa si žiaci  na 
Hrebienku pozreli ľadové sochy a veľko-
lepý ľadový chrám – katedrálu Notre - 
Dame. Večer mali možnosť zregenerovať 
sa v bazéne jedného z hotelov v Tatranskej 
Lomnici alebo zmerať si sily v zábavných 
súťažiach.
 

 Exkurzia vo firme Rademaker 
Slovakia s.r.o. - 31.1.2020 sa žiaci 1.C – 
UVS9, 2.A – UVS19 a 3.C – UVS41 pod 
vedením majstrov Mgr. J. Kresáňa, Bc. 
J. Sluku a Ing. H. Rybárikovej zúčastnili 
exkurzie vo firme Rademaker Slovakia, 
s.r.o. so sídlom v Šebešťanovej. Firma 
je stopercentnou dcérskou spoločnosťou 
holandskej rodinnej firmy Rademaker a na 
Slovensku sa venuje výrobe a montáži sa-
mostatných potravinárskych strojov a tiež 
kompletizácii niektorých druhov liniek.
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Položili sme pár otázok zo súkromia novým prírastkom v našom peda-
gogickom zbore – Mrg. Trulíkovej a Mgr. Pekarovej.

Spýtali sme sa za vás:
1. Nie je to tak dávno, čo sa 

skončili Vaše študentské časy. 
Rada na ne spomínate? Aký je 
Váš najsilnejší zážitok z tohto 

obdobia? 

2. Neoľutovali ste, že ste si vy-
brali učiteľské povolanie?

3. Čo je podľa Vás na práci 
učiteľa najťažšie/najkrajšie?

4. Keby ste boli opäť matura n t
kou, ktorú tému zo slove n ského 

jazyka by ste si chceli vytia h
nuť? Prečo?

5. Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?

Mgr. Gabriela Trulíková – učiteľka slovenského jazyka a dejepisu

1. Na roky strávené v školských laviciach a najmä na vysokoškolské časy, ktoré mám 
v živej pamäti, človek len tak nezabudne a ich význam si často uvedomí až vtedy, keď 
začne pracovať. Pre mňa išlo doteraz o najkrajšie strávené roky a vždy budem na ne 
rada spomínať. Silných zážitkov z tohto obdobia bolo niekoľko, ale často spomínam 
napr. na deň, keď som sa ešte ako študentka postavila prvýkrát pred žiakov a pre prvot-
ný ,,šok“ z toľkých párov očí, ktoré na mňa pozerali som zo seba nevedela dostať ani 
slovo (smiech).

2. Pre učiteľské štúdium som sa rozhodla ešte počas strednej školy a zatiaľ som svoje
rozhodnutie neoľutovala, a verím, že ani neoľutujem. Už ako malá som sa so sestrami

Rozhovor
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hrávala ,,na školu“ a možno už vtedy som vedela, kam raz povedú moje kroky. Práca 
učiteľa ma baví a hoci učím len krátko a neustále sa adaptujem a zvykám si na množstvo 
nových vecí, tak napriek všetkému si myslím, že profesia učiteľa bola tou správnou a 
najlepšou voľbou.

3. Najťažšia a zároveň najkrajšia je samotná práca učiteľa, pretože učiteľ pracuje so 
,,živým materiálom“ a vopred nikdy nevie odhadnúť, čo ho na tej alebo onej hodine 
čaká, čo nové sa dozvie o sebe alebo o iných, ktorými otázkami bude konfrontovaný 
atď. Žiaden z mojich doteraz odučených dní nemôžem nazvať stereotypným, pretože 
každý prináša niečo nové, častokrát nečakané a prekvapujúce. Samozrejme, veľa záleží 
od študentov, od ich záujmu a často najmä od momentálnej nálady.

4. Mojou maturitnou témou bola slovenská lyrická tvorba po r. 1945 a výslovnostné 
štýly, čiže téma, v ktorej sa dala literatúra s gramatikou v istom zmysle prepojiť. A ak 
by som bola maturantkou opäť, veľmi rada by som si túto tému vybrala zase. Už od 
základnej školy som sa pravidelne zúčastňovala recitačných súťaží a výber maturitnej 
témy mi umožnil radosť z prednesu aj na záver maturitnej skúšky. Spomínam si, že som 
po odpovedi recitovala jednu z mojich obľúbených básní - Jablko od Miroslava Válka.

5. Okrem slovenského jazyka a literatúry som vyštudovala aj históriu, ktorá ma od 
detstva veľmi zaujímala. Už počas vysokej školy som sa bližšie venovala regionálnym 
dejinám a pokiaľ mám možnosť, tak väčšinu voľného času venujem práve štúdiu de-
jín či už rodnej dediny alebo blízkych miest v našom regióne. Aktuálne sa zaoberám 
dejinami mesta Bytča počas II. sv. vojny a v budúcnosti by som rada výsledky mojich 
voľnočasových aktivít prezentovala knižnou formou.

Mgr. Vladimíra Pekarová– učiteľka slovenského a anglického jazyka

1. Zážitkov mám veľa, ale taký najsilnejší mám z bakalárskych štátnic, keď mi v ten deň 
začali rásť naraz dva zuby múdrosti. Vďaka tomu som nezažila štátnicový stres. 

2. Zatiaľ neľutujem, baví ma to. 

3.Nepovažujem prácu učiteľa za ťažkú. Najkrajší je pocit, že som ďalej odovzdala 
niečo, čo viem. 

4.Vždy som si chcela vytiahnuť Štúra, to sa mi však nepodarilo. Druhýkrát by som sa 
potešila dráme, lebo mi je blízka.
 
5.  Voľný čas venujem väčšinou svojim deťom, vtedy maľujem alebo niečo kreatívne 
tvorím. V lete sa venujem cyklistike a korčuľovaniu. A aktuálne sa snažím naučit hrať 
na ukulele. 
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Zimná 
olympiáda

Trieda:: Body:
1. 3.B 354
2. 3.A 332
3. 1.B 293
4. 4.A 284
5. 1.A 282
6. 2.A 278
7. 2.D 272
8. 4.C 268
9. 3.D 250
10.

2.C + 3.C 149
11.
12. 1.E 241
13. 2.AN 231
14. 1.AN 223
15. 1.D 189
16. 2.D 187
17. 1.C 171
18. 2.E 101
19. 1.F 83
20. 2.E 67
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Naši prváci
Každý rok niekto školu opúšťa, niekto nový zas príde. Žiaci 1.A, 1.B, 1.C a 1. D za 
pár mesiacov prežitých v našej škole okrem teoretického vyučovania, odbornej praxe 
v dielňach  a účelového cvičenia  absolvovali  v dvoch turnusoch lyžiarsky výcvik v 
Tatranskej Lomnici. Aké majú pocity z novej školy i z lyžiarskeho žiaci 1.A? Ich reakcie 
sú tu:

1. Čo sa ti páčilo na lyžiarskom výcviku?
2. Odporučil by si ho absolvovať aj budúcim prvákom?

3. Si spokojný s výberom školy/odboru?

M: 1. Páčilo sa mi prostredie, čas strávený so spolužiakmi. Bola tam sranda a aj lyžo-
vanie bolo fajn.
2. Určite áno, na lyžiarskom sa sceľujú priateľstvá, bližšie sme sa spoznali.
3. Som spokojný, sme dobrý kolektív, v pohode učitelia. Dobré dochádzanie autobusmi 
aj vlakmi. Kuchárky dobre varia.

S: 1. Perfektné bolo, keď sme išli kabínkovou lanovkou na Skalnaté pleso a odtiaľ na 
lyžiach dole.
2. Áno, veľa zážitkov. V kuchyni výborne varili.
3. Samozrejme, najviac ma baví prax.

L: 1. Dobre sa lyžovalo a tie nádherné výhľady, svahy, niečo nezabudnuteľné. Tatry sú 
krásne.
2. Nech ide každý. Je tam super, mám veľa zážitkov, naučia sa lyžovať, budú naň dlho    
spomínať.
3. Už od 9. triedy som vedel, že sem pôjdem, lebo môj starý otec je tiež CNC mechanik. 
Ukázal mi, čo sa ako robí, preto ma  začala táto profesia zaujímať.

K: 1.Páčilo sa mi, keď sme sa išli kúpať. 
2. Áno, hlavne do Tatranskej Lomnice, lebo je tam najlepší prírodný sneh.
3. Je to super škola. Baví ma prax, ale ani ško-
la nie je zlá. Naučím sa zručnosti do života.

M: 1. Najkrajší zážitok okrem lyžovania boli 
večerné aktivity a spoločenské hry.
2. Určite, je tam sranda.
3. Chcel som sem ísť už od 7. ročníka, rád 
chodím do školy. Sú tu super chalani, učitelia.
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Naši maturanti
O pár mesiacov naši štvrtáci, tohtoroční maturanti, opustia brány našej školy. Budúc-
nosť bude v ich rukách, niektorí sa zamestnajú, iní pôjdu študovať na vysoké školy. 
Keďže na SOŠ strojníckej v P. Bystrici prežili nejaký ten rôčik, určite na svoj študentský 
život nezabudnú. Zaujímalo nás, ako vnímajú toto obdobie svojho života žiaci 4.B a 4.C 
triedy. Spýtali sme sa:

1. Aké sú podľa teba výhody a nevýhody študentského života?
2. Je niečo, na čo budeš z tohto obdobia rád spomínať?

M: 1. Študent nemá prakticky žiadne povinnosti, teda aspoň nie také, aké majú dospelí. 
2. Najradšej budem spomínať na školský bufet a na jeho bagety, ktoré mi chutili.

J: 1. Za klady študentského života považujem bezstarostný život. Jediný zápor vidím v 
tom, že sa z času na čas musí žiak aj niečo učiť.
2. Nikdy nezabudnem na spoločné akcie, výlety, lyžiarsky výcvik.

M: 1. Páči sa mi, že počas štúdia v duálnom systéme máme možnosť privyrobiť si. Na 
rozdiel od základnej školy boli učitelia priateľskí a milí. Aspoň väčšina.
2. Najviac budem spomínať na spolužiakov, ale v pamäti zostanú aj učitelia či majstri.

L: 1. Medzi klady študentského života považujem prázdniny a prestávky.
2. Nezabudnem na náš kolektív, ktorý mi bude veľmi chýbať. Zažili sme veľa pekného.

K: 1. Spoznal som veľa zaujímavých ľudí, super bolo praktické vyučovanie. Vadí mi 
pípanie dochádzky.
2. Nikdy nezabudnem na našu stužkovú. Navždy sa zachová  v pamäti stužková – spie-
va sa aj v jednej piesni.

S: 1. Život študenta je krásny, občas aj náročný. Výhodami sú menšia zodpovednosť, 
časté prázdniny a veľa voľného času. Medzi nevýhody by som zaradil učenie sa aj zby-
točných vecí, niektoré učivá v živote vôbec nevyužijem.
2. Spomínať budem na skvelú partiu v triede, výlety a zábavné prestávky. 

A: 1. Za benefit považujem cestovanie vlakmi zadarmo. Nepáčili sa mi nulté a ôsme 
hodiny. Mám málo peňazí.
2. Na stužkovú slávnosť a na zážitky so spolužiakmi.

I: 1. Som stále s kamošmi a je tu teplo. Musel som sa učiť aj to, čo ma nebavilo.
2. Najradšej budem spomínať na zážitky z odborného výcviku aj z niektorých vyučo-
vacích hodín, hlavne nezabudnem na spolužiakov.
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A ako vyzerali 
na stužkovej?

II.AN

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D



18

OM E G A  S

MATURITA
Maturita 2020

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturit-
nej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v predmetoch:

• 17. marca 2020 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
• 18. marca 2020 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, 
• 19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika.

Náhradný termín maturitnej skúšky
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti ma-
turitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v termíne 31. marec – 3. apríl 
2020. 

Opravné termíny maturitnej skúšky
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti matu-
ritnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020.

SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici 

Praktická časť odbornej zložky: 4. mája 2020 – 6. mája 2020

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 18. mája 2020 – 22. mája 2020
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Ako trávi voľný 
čas...

Vladimír Drblík- žiak 4.C triedy, odbor mechanik nastavovač

1. Kedy si sa začal venovať atletike a prečo 
práve atletika? 
Atletike som sa začal venovať na začiatku 7. 
ročníka základnej školy na odporúčanie mo-
jich bratrancov, ktorí sa atletike už venovali a 
navrhli mi, aby som to skúsil tiež. Každý rok 
v druhej polovici letných  prázdnin začína na 
3. ZŠ príprava na sezónu. Keď sa ma bratran-
ci spýtali, či by som chcel takto vyplniť čas 
prázdnin, súhlasil som. Atletika sa mi vtedy 
tak zapáčila, že som začal profesionálnejšie 
trénovať.

2. Máš nejaký športový vzor? 
Na začiatku bol mojím vzorom anglický 
vytrvalec Mo Farah. V súčasnosti je ním Da-
vid Rudisha.

3. Ako často sa venuješ tréningu?
Tréningy mávam 4x do týždňa s trénerkou a počas víkendov chodievam behávať do 
prírody, ak práve nemám preteky. 

4. Môžeš sa pochváliť aj nejakými atletickými úspechmi? 
Zatiaľ ich nie je veľa, väčšinou som skončil na 2. a 3. mieste, ale mám aj zopár prvých 
miest. Viac ocenení mám skôr z mestských súťaží, ako je napríklad  Beh nádeje, VERE-
DA Night Run, zimný beh Považskou Bystricou a ďalšie.

5. Plánuješ sa v budúcnosti atletike venovať profesionálne? 
Nedosahujem také výsledky, aké by som si predstavoval. Atletike pravdepodobne nie, 
ale behať určite neprestanem.
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6. Tento rok si bol ocenený v jednej z kategórií projektu ,,Mladý talent Považskej 
Bystrice.“ O čom bola Tvoja práca? 
Moja práca bola zaradená v kategórii Zručnosť v odbore. Aj keď nie som drevár, ale 
strojár, moja práca bola o výrobe úžitkových predmetov z dreva, ako napríklad misky, 
podnosy, dosky na krájanie. V práci som predstavoval rôzne spôsoby lepenia a výroby 
jednotlivých výrobkov.

7. Jednou z cien pre víťazov bola aj niekoľkodňová návšteva europarlamentu v 
Štrasburgu. Máš nejaký konkrétny zážitok z výletu alebo čo Ťa v Štrasburgu/v 
priebehu výletu najviac zaujalo? 
V meste sme strávili dva dni. Všetko tam bolo super. Ale ak by som mal  vybrať najlepší 
zážitok, tak okrem jedla by to bola nášteva europarlamentu, kde sme sa stretli s europo-
slancom Ivanom Štefancom.

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov pri maturitnom stole.

MOJA CESTA DO ŠTRASBURGU

Táto cesta sa začala v druhom ročníku, keď si každý mechanik nastavovač 
musel vybrať tému na svoj projekt, ktorý v treťom ročníku všetci žiaci prezentujú a 
obhajujú pred komisiou učiteľov a spolužiakov. Zvolil som si tému: Výroba dreveného 
podnosu. Samozrejme, ako každý študent, aj ja som si všetko nechával na najneskoršie.

Po prezentácii v školskej jedálni mi učitelia navrhli, aby som sa prihlásil na 
SOČ-ku, pretože išlo o zaujímavý a nový typ projektu. Prácu sa mi, samozrejme, nech-
celo veľmi prerábať, ale nakoniec som súhlasil a pustil som sa do toho. Boli to takmer 
4 mesiace upravovania, prepisovania. Keď bola práca hotová, prišla na rad príprava na 
prezentovanie práce, ktoré som musel čo najviac ,,vyšperkovať.“ Potom prišiel ten 
osu d ný deň - školské kolo SOČ-ky. Nebudem tvrdiť, že som nebol v strese z toho, ako 
to celé dopadne. Avšak výsledky hodnotenia prekonali moje očakávania. Komisii sa 
práca veľmi páčila, preto bol odsúhlasený môj postup do okresného kola. 

 Na okresnom kole, 
ktoré sa konalo na Obchod-
nej akadémii v Považskej 
Bystrici, som nemal až takú 
trému ako na školskom kole, 
ale našťastie to neovplyvni-
lo výsledné hodnotenie,  a 
rozhodnutím poroty som 
postúpil do ďalšieho kola. 
 Krajské kolo sa kona-
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lo v Starej Turej, kam sme cestovali autobusom spolu s ostatnými, ktorí postúpili z 
Považskej Bystrice. Po príchode na miesto som bol plný optimizmu, no keď začali 
prezentácie, všetok optimizmus opadol. Počas prezentovania svojej práce som sa nie-
koľkokrát zakoktal, čo mi na konci aj porota vytkla. Po odprezentovaní som ani v naj-
menšom sne nedúfal, že by som mohol postúpiť, aj keď všetci okolo mi hovorili, že to 
dám. Napokon som predsa len postúpil.  Na celoslovenské kolo sme išli na tri dni do 
Košíc. Tam som – našťastie - nebol až v takom strese ako v Starej Turej, no stres tam 
bol aj tak, ale napriek tomu si myslím, že som celkovo podal dobrý výkon. A hoci som 
dúfal v lepší výsledok, porota mi udelila 5. miesto. Ale nemôže byť predsa každý prvý. 

Po tom-
to úspechu mi bolo 
navrhnuté, aby som 
si natočil video o 
svojej práci, a pos-
lal ho do Mladého 
talentu Považia. 
Po nemalej náma-
he, vynaloženej pri 
príprave práce na 
SOČ-ku sa mi do 
toho veľmi  nechce-
lo, avšak  finančná 
odmena pre víťaza 
ma motivovala, a tak 
som sa do toho pus-
til. Video som poslal a dúfal, že sa budem nachádzať medzi finalistami. A tak sa aj stalo. 

Vyhodnotenie projektu bolo v kine Mier, kde odovzdávali ceny rôzne známe 
osobnosti. V mojej kategórii cenu odovzdával Považskobystričan a slovenský europo-
slanec Ivan Štefanec. Každý výherca dostal finančnú odmenu, rôzne reklamné pred-
mety a poukaz na zájazd do europarlamentu, ktorý sa uskutočnil v novembri 2019. 
Ja som si, samozrejme, toto pozvanie nenechal ujsť a zúčastnil som sa zájazdu, počas 
ktorého sme mohli obdivovať mesto Štrasburg, ochutnávať miestne špeciality, a dokon-
ca sme navštívili europarlament, kde sme mali posedenie s pánom Štefancom, a potom 
sme sa išli pozrieť na zasadnutie europarlamentu. Bolo zaujímavé vidieť interiéry eu-
roparlamentu a priebeh zasadnutia. Veľmi sa mi tam páčilo a myslím si, že za všetko 
vynaložené  úsilie bol tento zájazd akousi čerešničkou na torte.

Vladimír Drblík
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Talenty našej 
školy

Moja jediná

Oči máš hnedé a krásne ako gaštany.
Keď sa ti pozriem do očí, 
hlava od šťastia sa mi zatočí.
Teraz pred tebou tu kľačím
 a moje slová do uší ti tlačím.
Sofia - ty moja krásavica belušká,
pošepkaj mi niečo pekného do uška.
Tak bozkávaj ma len, 
nech sa mi o nás sníva krásny sen.
Nech máme spolu  krásny deň, 
preto milujem ťa len.
Nech môžem cítiť vôňu tvojho tela, 
ktorá vo mne lásku k tebe prebudila.
Načo skrývať city, poviem ti to narovinu -
okrem teba nechcem žiadnu inú!
Si najdrahšia, čo v živote mám, 
mojou druhou polovičkou sa staň.

Miroslav JANEC, 1.AN
Život šťastného smoliara

Nechce sa mi veriť, že to je už pätnásť rokov,
čo vybrali meno Peter v chlade panelových blokov.
Som rád, že ma naučili žiť a pekné chvíle prežívať,

nebyť naivný, neveriť hlúpostiam a nesnívať.

Som šťastný, že smútok neutápam v alkohole,
no aj keď smútim, píšem vety a smejem sa na mojej smole.

Raz spravím do postele pár krokov a zaspávam.
Neviem, že tam idem posledný raz, že umieram.

Peter PODOLÁK,  1.B
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Vtipovisko
Na diskotéke príde chlapec k dievčaťu a 
pýta sa: 
-Nejdeš tancovať?
Dievča celé natešené odpovedá:
-Ale samozrejme, idem.
-Tak choď, lebo si nemám kde sadnúť.

Na brehu ostrova stojí zarastený bra-
datý muž a máva rukami na neďaleko 
plávajúcu loď. Jeden z pasažierov sa 
pýta kapitána: 
Kto je to?
Neviem, ale vždy sa takto teší, keď plá-
vame okolo, odvetí kapitán.

-Drahá, pobozkajme sa!
-Zbláznil si sa, tu na ulici? Niekto nás 
uvidí!
-Neuvidí, toto je predsa slepá ulica.

Pani učiteľka, ako ste mohli dať môj
mu synovi päťku z matematiky?
Jednoducho, žiadna horšia známka už 
neexistuje.

Pýta sa muž manželky:
-Kde chceš osláviť naše výročie?
-Niekde, kde som už dlho nebola.
-Tak by to mohla byť kuchyňa, nemám 
pravdu?

Žena hovorí mužovi:
Idem na päť minút k susedke. Neza
budni každú polhodinu premiešať 
guláš.

Zlodej sa vláme do bytu bohatého starožit-
níka.
Obzerá si vzácne kúsky, keď sa z vedľaj-
šej izby ozve hlas:
-Conan ťa vidí! 
Zistí, že to hovorí papagáj.
-Tak ty si ten Conan? smeje sa zlodej.
-Nie, ja som Žako. Conan je ten pitbull za 
tebou.
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