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                        ZATIAĽ S ODKLADOM                                                                              KLEBETNÍK 

Tak ako počas uplynulých školských rokov, aj tentokrát                Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, ktorá na našej 

sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do                  škole učí fyziku a informatiku, vo voľnom čase si rada  

knihy spája slovenské školy. Koordinuje ho Slovenská                  prečíta knihu, lúšti logické úlohy a rada trávi čas 

pedagogická knižnica  v Bratislave pri príležitosti                            v záhradke.  

Medzinárodného mesiaca školských knižníc.                                                             Áno, reč je o Mgr. ... 

 

 

BIELA PASTELKA 2020 

Dnešná doba dostala niekoľko prívlastkov – koronová, nevyspytateľná, izolujúca, nestabilná... O to viac nás teší, 

že z väčšiny z nás sa ani v tomto zložitom období nevytratila ľudskosť a ochota pomáhať.  

Prejavili sa aj 18. septembra 2020, keď sme sa prostredníctvom dobrovoľníkov opätovne zapojili do celoslovenskej 

verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. 
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  EDITORIÁL 
  

Každé ročné obdobie si predstavujem ako 

nadprirodzenú bytosť a jeseň je v mojej 

mysli zobrazená ako pani s čokoládovo- 

hnedými očami a vetrom rozhádzanými, 

ryšavými vlasmi. Hlavu jej zdobí veniec             

z jesenných plodov ako hrozno, jablká, 

šípky, žalude a gaštany. Šaty jej tvoria listy 

rozmanitých druhov a farieb.  

Vždy keď sa táto zázračná bytosť zobudí zo 

svojich driemot, preberie žezlo a začne sa 

hrať so štetcom a paletou plnou farieb. 

Stromy sa začínajú pýšiť krásnymi 

farebnými pokrývkami, jabĺčkam sa 

začervenajú líčka, deň ustupuje pred nocou  

a počasie sa stáva čoraz chladnejším.  

Niekedy sa stane, že má pani Jeseň zlú 

náladu a vtedy modrú pastvu s bielymi 

ovečkami nahradia zúrivé čierne barany        

a začne pršať. Slniečko sa vystrašene skryje 

a ukáže sa až po niekoľkých súbojoch 

baranov, čo zvykne trvať aj niekoľko dní. 

Ku koncu svojej vlády pripravuje jesenná 

pani prírodu na zimný spánok. Stromy 

prichádzajú o svoju farebnú pýchu, ktorá 

zhnedne a opadne, počasie naberá na 

mrazoch a zvieratá obľubujúce každoročný 

zimný oddych sa odoberajú do svojich 

obydlí.  

Keď je už Jeseň so svojou prácou spokojná, 

predá žezlo nasledujúcemu obdobiu a to 

neúprosnému generálovi menom Zima.  
                                                                  E. 

 

Práve na rozhraní jesene a zimy vychádza aj 

nové číslo nášho školského občasníka. 

Tvorili sme ho zložitom období, keď osobné 

stretnutia a komunikácia boli nahradené 

virtuálnym priestorom. Napriek tomu, či 

práve preto dúfame, že aj listovanie jeho 

stránkami vám spríjemní sychravé večery 

predvianočného obdobia. 

 

A čo na záver?  

Asi to najaktuálnejšie v dnešnej dobe  

– veľa, veľa zdravia všetkým čitateľom  

                želajú členovia redakčnej rady. 

 
 

 

 

Foto zadná strana: M. 
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AKO SME UKONČILI ŠKOLSKÝ ROK 
Náš prospech 

  

 

 

Najlepšie triedy 

 

 

 

 

Celkovo... 

 

Elektrotechnika 

1. 2.A 1,65 

2. 1.A 1,95 

3. 3.B 2,16 

4. 4.B 2,48 

Technické lýceum 

1. 1.B 1,71 

2. 4.C 1,88 

3. 3.B 1,94 

4. 2.B 1,96 

Logistika 

1. 3.B 1,64 

2. 2.B 1,90 

3. 1.B 1,96 

4. 4.C 2,35 

Mechatronika 

1. 3.A 1,80 

2. 4.B 2,18 

3. 2.A 2,29 

4. 1.A 2,32 

Strojárstvo 

 1. 3.A 2,01 

Mechanik nastavovač 

1. 2.C 2,73 

2. 4.B 2,83 

3. 3.C 2,85 

4. 1.C 3,00 

PROSPECH 
Trieda Priemer Prospeli 

s vyznam. 
PVD Prospeli 

1. 3.B LOG 1,64 5 3 1 

2. 2.A ELE 1,65 4 1 3 

3. 1.B TL 1,71 6 4 5 

4. 3.A MEC 1,80 8 8 8 

5. 4.C TL 1,88 2 4 4 

DOCHÁDZKA 
Trieda Počet  

vymeškaných 

hodín na žiaka 

1. 3.B LOG 17,22 

2. 1.B TL 17,33 

3. 1.A MEC 18,11 

4. 1.B LOG 18,20 

5. 1.C MN 18,70 

Prospeli s vyznamenaním 44 

Prospeli veľmi dobre 72 

Prospeli 120 

Dvojky zo správania 0 

Trojky zo správania 1 

Počet ospravedlnených 

hodín na žiaka 

24,93 

Počet neospravedlnených  

hodín na žiaka 

0,15 

Celkový počet vymeškaných  

hodín na žiaka 

60,58 
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Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta 

nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť                       

a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, 

kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na 

zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností 

riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka 

znamená svetlo, keď okolo je tma. 

 

Dnešná doba dostala niekoľko prívlastkov – 

koronová, nevyspytateľná, izolujúca, 

nestabilná... O to viac nás teší, že z väčšiny 

z nás sa ani v tomto zložitom období 

nevytratila ľudskosť a ochota pomáhať.  

Prejavili sa aj 18. septembra 2020, keď sme sa 

prostredníctvom dobrovoľníkov opätovne 

zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky 

Biela pastelka, ktorá patrí medzi 10 

najväčších zbierok na Slovensku. Jej výnos 

slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú 

začleniť sa do bežného života. Ide                           

o špecializované sociálne poradenstvo                     

a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti 

získavajú zručnosti nevyhnutné pre 

každodenný život. Je to napríklad bezpečná 

chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie 

Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako 

varenie, upratovanie, osobná hygiena, 

komunikačné zručnosti a podobne. 

 

 

 

 

 

 

Ambasádorkou zbierky sa na „dobu neurčitú“ 

stala mediálne známa Adela Vinczeová. Milá, 

bezprostredná, vždy profesionálna, 

s otvoreným srdcom pre pochopenie problémov 

druhých. Svoj vzťah k Bielej pastelke 

prezentoval aj v médiách: 
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Čo rozhodlo, že si prijala našu ponuku byť 

ambsádorkou Bielej pastelky aj naďalej?  

Skôr nič nerozhodlo, aby som ňou už 

nebola… (smiech) Páči sa mi myšlienka 

Bielej pastelky i ľudia, ktorí sa na jej 

organizácii podieľajú. Veľmi príjemným 

zážitkom bol pre mňa samotný zbierkový deň, 

keď som v bratislavskej Eurovei spolu 

s Dodom Kuriľákom moderovala pastelkový 

event. Myslím si, že naša vzájomná 

spolupráca má potenciál rozvíjať sa aj 

ďalej… Bola by som veľmi rada, ak by sme 

spoločne urobili ešte veľa dobrých vecí 

zameraných na pomoc nevidiacim 

a slabozrakým. 

Ak sa povie „zrakáč“, kto ti v mysli najviac 

zarezonuje…?  

Asi Juraj Práger, nevidiaci, ktorý vystúpil na 

Mont Blanc. Ale nie sú to len medializovaní 

ľudia. Veľmi na mňa zapôsobilo, keď som 

počas zbierkového dňa stretla pána, ktorý 

nevidí a rád varí. Pre mnohých prekvapivá 

kombinácia – nevidiaci a varenie. 

Porozprával mi, ako si poradí s krájaním 

zeleniny, mäsa, s celým procesom varenia… 

Pozvanie do mojej rozhlasovej relácie prijala 

z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Tímea Hóková a bola som v úžase z toho, keď 

rozprávala o tom, ako rada cestuje, ako 

vníma iné krajiny cez zvuky, vône, chuť, 

celkovú atmosféru, ktorá sa dá nasávať aj bez 

zrakového vnemu. Fascinuje ma, ako títo 

ľudia dokážu normálne fungovať. 

Kde my híkame, akoby to bolo niečo 

výnimočné, pre nich je to úplne 

bežná každodennosť, ktorú zvládajú 

absolútne perfektne. To je pre mňa to 

isté, ako vyliezť na Mont Blanc. 

A tiež sa mi páči ich nadhľad 

a zmysel pre humor, aspoň                        

u „zrakáčov“, s ktorými som sa 

stretla, to tak určite bolo. 

Mala si možnosť okúsiť život 

nevidiaceho na jeden deň, vďaka 

zbierke Biela pastelka si spoznala 

ľudí z Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, takže 

problematika ľudí so zrakovým 

postihnutím ti nie je vzdialená. 

V čom vnímaš najväčší problém 

v našej spoločnosti? Čo by sa malo 

zmeniť? 

Z môjho pohľadu je to                              

o zmene nastavenia spoločnosti, aby 

ľudia nevnímali nevidiacich ako 

tých, ktorí môžu vykonávať len istý 

typ povolaní. To nie je pravda, 

pretože dnes sú medzi nimi úspešní 

novinári, právnici… Môžu sa 

plnohodnotne venovať rôznym 

profesiám, a to by si mali uvedomiť 

aj zamestnávatelia a otvoriť sa 

každému šikovnému človeku, bez 

ohľadu na jeho postihnutie. 
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Naši tohtoroční dobrovoľníci zo 4.A triedy - 

Rado, Matúš, Peter, Filip, Nikolas a Juraj do 

pokladničiek s logom Bielej pastelky 

v slnečný septembrový piatok vyzbierali 

najvyššiu sumu v doterajšej histórii 

spolupráce myjavskej priemyslovky s Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka 

za vyzbieraných  347,84 € patrí nielen im, ale 

aj vám všetkým, ktorí ste do zbierky nezištne 

darovali finančné čiastky. Svojou troškou sme 

spoločne prispeli k tomu, aby Biela pastelka 

mohla písať ďalšie krásne príbehy v živote 

ľudí so zrakovým postihnutím.  

 

 

Biela pastelka 2020 sa oficiálne končí 31. decembra 2020, takže darcovia ešte stále majú 

možnosť prispieť: 

 online na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006 

 prostredníctvom mobilných telefónov na číslo 820 

 darovacími bránami, ktoré sú k dispozícii na www.bielapastelka.sk 

 

 

P., foto: M. + internet 

http://www.bielapastelka.sk/
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NA INŠPIRÁCIU 

Aktuálny školský rok, napriek 

rôznym obmedzeniam i novinkám 

súvisiacich s dištančným 

vzdelávaním, beží veľmi rýchlo. 

My, štvrtáci, sme sa intenzívne 

(niektorí aj menej intenzívne) 

pustili do vypracovania našich 

ročníkových projektov a prác 

stredoškolskej odbornej činnosti. 

Chystáme sa ich obhajovať 

v školskom kole SOČ.                        

Na inšpiráciu vám prinášame krátke obzretie 

za uplynulým ročníkom spomínanej 

stredoškolskej súťaže. 

Vo februári 2020 sa minuloroční žiaci 

maturitného ročníka stretli v školskom kole 

SOČ, kde obhajovali svoje odborné práce 

v niekoľkých súťažných kategóriách, napr. 

strojárstvo, hutníctvo, doprava; stavebníctvo, 

geodézia, kartografia; elektrotechnika, 

hardware; ekonomika a riadenie...  

Po zavedení protipandemických opatrení sa 

regionálne, krajské i celoslovenské kolo 42. 

ročníka SOČ prenieslo do virtuálneho 

priestoru. Z našich študentov boli 

najúspešnejší mechatronici z bývalej 4.B 

triedy Michal Lachnit a Peter Zákopčan. Po  

1. mieste v krajskom kole obsadili 

v celoslovenskom kole 

v kategórii strojárstvo, 

hutníctvo, doprava 

s prácou Ťahová a tlaková 

skúška 3D výtlačkov 

vynikajúce 3. miesto. 

Z., foto: M.  
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Vybraných autorov úspešných prác sme po skončení školského kola SOČ požiadali o krátky 

rozhovor. Ochotne sa s nami podelili o svoje názory. 

 

 

SAMUEL VIDO 
Prečo si si vybral práve tému 

Architektonická štúdia RD 

vily? 

V skratke – chcel som urobiť 

niečo, čo na tejto škole ešte 

nebolo a tiež som sa chcel 

zlepšiť v práci so všetkými 

počítačovými programami, 

ktoré som použil.  

 

Ako si postupoval pri tvorbe 

tvojej práce SOČ? 

Všetko začalo na papieri. 

Najprv som si urobil skice, 

zapisoval všetky nápady 

a postupne som sa dopracoval 

k prvým nákresom. Potom som 

urobil výkresy v AutoCADe 

a tie som importoval do 

SketchUp a vytvoril 3D model, 

ktorý bol importovaný do 

Lumionu, v ktorom vznikli 

výsledné snímky a videá.  

 

Čo bolo pri písaní a tvorbe 

tvojej práce SOČ najťažšie? 

Keďže sa jednalo o naozaj 

veľký objekt, najťažšie bolo 

správne kreslenie technických 

výkresov.  

 

Čím ťa obohatila tvoja práca 

SOČ? 

Ako som už spomínal predtým, 

chcel som sa zlepšiť 

v jednotlivých počítačových 

programoch a to sa mi aj 

podarilo. 

 

Kam tvoje kroky povedú po 

skončení štúdia na SPŠ 

Myjava? 

Ďalej by som chcel študovať 

architektúru.  
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MATÚŠ HASÍK 
Prečo si si vybral práve tému 

Rekonštrukcia záhradnej 

chatky? 

Tému Rekonštrukcia záhradnej 

chatky som si zvolil z dôvodu 

osobného vlastníctva chatky 

použitej v práci SOČ, ktorú 

moja rodina plánuje 

zrekonštruovať.  

 

Ako si postupoval pri tvorbe 

tvojej práce SOČ? 

Najskôr som si zvolil tému 

práce SOŠ, nafotil som si 

pôvodný stav chatky, nakreslil 

som výkresy pôvodného aj 

plánovaného stavu záhradnej 

chatky. Potom som sa pustil do 

samotného písania odbornej 

práce, kde som použil aj 

fotografie. 

 

Čo bolo pri písaní a tvorbe 

tvojej práce SOČ najťažšie? 

Na tejto práci SOČ bolo 

najťažšie písanie podrobnej 

dokumentácie, podrobné 

opisovanie postupu prác pri 

rekonštrukcii.  

 

Čím ťa obohatila tvoja práca 

SOČ? 

Naučil som sa samostatnej 

práci, vytrvalosti a kladeniu 

dôrazu na detaily.  

 

Kam tvoje kroky povedú po 

skončení štúdia na SPŠ 

Myjava? 

Po štúdiu na SPŠ Myjava by 

som chcel pokračovať v štúdiu 

na Vysokom učení technickom 

v Brne, konkrétne na 

Stavebnej fakulte.  

 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada    

foto: M. 
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ZATIAĽ S ODKLADOM  

Tak ako počas niekoľkých uplynulých 

školských rokov, aj tentokrát sme sa zapojili 

do celoslovenského projektu Záložka do 

knihy spája slovenské školy. Koordinuje ho 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

pri príležitosti Medzinárodného mesiaca 

školských knižníc. 

Späť do minulosti 

Medzinárodný mesiac školských knižníc 

vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident 

Medzinárodnej asociácie školského 

knihovníctva, pri príležitosti 10. výročia 

Medzinárodného dňa školských knižníc.  

 

Opäť v prítomnosti 

Aktuálne 9. ročník celoslovenského projektu 

pre stredné školy Záložka do knihy spája 

slovenské školy je zameraný na nadviazanie 

kontaktov medzi slovenskými strednými 

školami, ako i na podporu čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, 

ktoré študenti vyrobia ľubovoľnou technikou 

na vyhlásenú tému. Tá tohtoročná znela 

OSOBNOSTI A DIELA SLOVENSKEJ 

DRAMATICKEJ TVORBY. Aktuálna. Veď 

si pripomíname 100. výročie založenia 

Slovenského národného divadla a 190. 

výročie prvého ochotníckeho predstavenia 

na Slovensku.  

Prípravy 

Ale pekne od začiatku. Vyplnili a odoslali 

sme prihlášku. Tentokrát nám ako 

partnerskú školu pridelili Strednú odbornú 

školu drevársku a stavebnú z Krásna nad 

Kysucou.  

Tvorba záložiek v 2.A triede 

Nemohli sme sklamať, preto sme sa pustili do 

príprav. Pátrali sme po slovenských 

spisovateľoch, ktorí svojimi dielami obohatili 

dramatickú tvorbu. Priznávame, trochu nám 

pomohli naši slovenčinári. Rovnako aj 

s materiálom na výrobu záložiek. Nelenili 

sme a pustili sa do ich samotnej výroby... 

 



Strojár  2/2020                                                                                  Podujatia       11

  

Prerušenie 

Väčšina z nás ešte nemala záložky 

hotové, keď sme sa dopočuli 

o opätovnom zatvorení stredných 

škôl v dôsledku pandémie.  

Partnerská škola 

K dokončeniu záložiek sa vrátime po 

očakávanom návrate do školy. Zatiaľ 

využívame čas na predstavenie našej 

partnerskej školy.  

Združená stredná škola drevárska          

v Krásne nad Kysucou vznikla            

v roku 2001 spojením Stredného 

odborného učilišťa drevárskeho 

Krásno nad Kysucou a Strednej 

priemyselnej školy drevárskej v Čadci. Obe 

školy majú a mali v kysuckom regióne 

dlhodobú tradíciu v oblasti spracovania dreva. 

1. septembra 2013 sa škola premenovala na 

Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú. 

V súčasnosti ponúka nasledovné študijné 

odbory: drevárstvo a nábytkárstvo - 

manažment v drevárstve, operátor drevárskej 

a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej 

výroby a technológia ochrany a tvorby 

životného prostredia. V ponuke školy 

nájdeme aj učebné odbory stolár, čalúnnik, 

tesár, maliar, murár a umelecký rezbár, ako 

i tri odbory nadstavbového štúdia drevárska 

a nábytkárska výroba, stavebníctvo 

a podnikanie v remesle a v službách. 

A aké sú plány školy v blízkej budúcnosti? 

Rozšíriť ponuku študijných odborov o odbory 

drevárstvo, technické a informačné služby 

a umelecko-remeselné spracovanie dreva. 

Taktiež by chceli zriadiť detašované 

pracovisko Technickej univerzity Zvolen pre 

možnosť ďalšieho vzdelávania žiakov, 

vybudovať útvar talentovanej 

mládeže - so zameraním na karate, 

sebaobranu, futbal, ako 

i oddychovú zónu – letné ihrisko. 

Získať by chceli tiež certifikát 

Zelená škola. 

Držíme palce a po návrate do 

školy sa tešíme na ďalšiu 

spoluprácu.  

K., foto: M. 
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Je to už 16 rokov, čo prof. dr. Valentina 

Dagienė založila v Litve informatickú súťaž, 

ktorej  symbolom sa stal usilovný, 

inteligentný a čulý bobor. Z uvedeného 

dôvodu sa súťaž volá po litovsky Bebras 

(tento názov sa používa aj v angličtine na 

medzinárodných podujatiach) a po slovensky 

Informatický bobor.  

Úspešné súťažné podujatie sa odvtedy  

rozšírilo do mnohých ďalších krajín. Jeho 

hlavným cieľom je podporiť záujem                       

o informačné a komunikačné technológie          

u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať                

v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich                    

v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 

moderných technológií pri učení sa. 

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha 

súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých 

krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili 

spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník 

súťaže. V roku 2020 sa konalo virtuálne 

stretnutie. 

Na Slovensku tohtoročný ročník súťaže 

iBobor 2020 prebehol počas 2. novembrového 

týždňa. 

Zúčastnilo sa ho spolu 55 064 súťažiacich                

z 804 škôl. 

 

Úspešní riešitelia v kategóriách senior                   

a junior sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli 

aspoň 50 bodov z možných 80. Títo žiaci 

dostanú pamätný diplom. 

 

Konkrétne, v kategórii SENIORI si študenti 

zmerali svoje informatické vedomosti                     

a zručnosti 10. novembra 2020 – spolu 3 229 

súťažiacich. 

Úspešných riešiteľov bolo 15,5% a priemer 

získaných bodov 34,27 (z 80). 

 

Z našej školy sa tejto kategórie súťaže 

zúčastnilo 10 žiakov z tried 3.B a 4.B                 

z odboru technické lýceum so zameraním na 

informatiku. Nik nedosiahol potrebných 50 

bodov. 

 

Súťaž v kategórii JUNIOR sa zrealizovala          

o dva dni neskôr - 12. novembra 2020. 

Spolu súťažilo 6 234 študentov. 

Úspešných riešiteľov bolo 27,9%, pričom 

priemer získaných bodov sa ustálil na hodnote 

41,6 (z 80). 

 

Z našej školy sa tejto kategórie zúčastnilo            

22 žiakov - trieda 2.B, konkrétne odbor 

technické lýceum a niektorí žiaci z 2.A                    

z odboru mechatronika. Celkovo boli úspešní            

4 žiaci. 

 

 

Najlepšie výsledky dosiahli 

1. Matúš Mihaljevič 2.B - 66,68 bodov,             

96. percentil 

2. David Bujzaš 2. B - 61,35 bodov,                  

92. percentil 

 

Mgr. S. Mosný 

http://www.bebras.org/sites/default/files/2016%201%20%2810%29_0.JPG
http://www.bebras.org/sites/default/files/2016%201%20%2810%29_0.JPG


 Strojár  2/2020                                                                                          Relax    13 
      

    OTESTUJ   
      SVOJE 
 VEDOMOSTI 

 
1. Kde a kedy sa slovenskí hokejisti stali 

majstrami sveta? 

a) Rusko, 2000 

b) Švédsko, 2002 

c) Fínsko, 2003 

d) Rusko, 2001 

 

2. Kto bol v NHL najvyššie draftovaným 

slovenským hokejistom v histórii? 

a) Stan Mikita 

b) Marián Hossa 

c) Pavol Demitra 

d) Marián Gáborík 

 

3. V ktorom olympijskom športe patrí 

Slovensko medzi absolútnu svetovú špičku 

a považuje sa za veľmoc tejto disciplíny? 

a) chôdza 

b) vodný slalom 

c) cyklistika 

d) futbal 

 

4. V ktorom klube NHL sa preslávil 

Miroslav Šatan? 

a) Edmonton Oilers 

b) New York Islanders 

c) Pittsburgh Penguins 

d) Buffalo Sabres 

 

5. Koľko zelených dresov z Tour de France 

má doma Peter Sagan? 

a) 5 

b) 8 

c) 6 

d) 7 

 

6. V ktorom tíme momentálne hrá Marek 

Hamšík? 

a) Guangzhou Evergrande 

b) Beijing Renhe 

c) Daliah Yifang F.C. 

d) Shanghai SIPG 

 

7. V ktorom kole vypadla slovenská 

reprezentácia na MS vo futbale 2010                   

v Južnej Afrike? 

a) osemfinále 

b) semifinále 

c) skupinová fáza 

d) štvrťfinále 

 

8. V ktorom roku vyhrala Petra Vlhová MS 

obrovského slalomu? 

a) 2017 

b) 2018 

c) 2016 

d) 2019 

 

9. Koľko zlatých medailí má Matej Tóth                 

z olympijských hier? 

a) 3 

b) 0 

c) 1 

d) 2 

 

10. Aký čas dosiahol Ján Volko na halových 

ME v Glasgowe? 

a) 6,60 s 

b) 6,50 s 

c) 6,55 s 

d) 6,67 s 

 
  

 

 

 

 

 

 

Správne odpovede: 1b, 2d, 3b, 4d, 5d, 6c, 7a, 8d, 9c, 10a 

Zostavil: Filip Hanic 
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KLEBETNÍK 
Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, s ktorou sa stretávame napríklad na hodinách fyziky 

a informatiky, na študentoch si najviac cení úprimnosť, čestnosť a otvorenosť, vo voľnom 

čase si rada prečíta knihu, lúšti logické úlohy a trávi čas v záhradke.                                                                                          

Áno, reč je o Mgr. Darinke Hradskej.                                                                                             

Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK. 

 

 

Kde a v akom znamení ste sa narodili?  

Narodila som sa v Šali a som „letné dieťa“          

v znamení Leva. 

 

Na ktoré chvíle z detstva najradšej 

spomínate?  

Rada si zaspomínam na voľné chvíle strávené 

vonku s kamarátkami na našom sídlisku. 

V lete to bolo skákanie 

cez gumu, vybíjaná, 

pobyt na kúpalisku. 

V zime korčuľovanie či 

guľovačka. Rada 

spomínam aj na  naše 

výlety organizované ROH 

do Štiavnických Baní, na 

Šumavu, do Prahy 

a okolitých hradov, či do 

Mariánskych Lázní.                

V lete nechýbal ani 

pioniersky tábor. 

 

Aké školy ste 

vyštudovali?  

Na základnú školu som 

chodila v Šali. Škola bola 

hneď pod našimi oknami 

na sídlisku. Potom som 

absolvovala gymnázium 

tiež v Šali a nakoniec som 

sa vybrala na Univerzitu 

Komenského 

v Bratislave, konkrétne 

na Matematicko – fyzikálnu fakultu, odbor 

fyzika a výpočtová technika, hoci mojím snom 

bolo študovať matematiku. 

 

Čo vás na vysokoškolskom živote najviac 

priťahovalo? Naopak, čo bolo na 

vysokoškolskom štúdiu najťažšie? 

Počas celého štúdia som bývala na „Štúraku“ 

v Mlynskej doline. Prvý rok na 12. poschodí 

a celý rok sme chodili pešo. Od Bratislavy 

sme ďaleko nebývali a ja som Bratislavu 

dobre poznala. To bola na začiatku celkom 

dobrá výhoda. Páčil sa mi život na internáte. 

Boli sme malý krúžok – skupinka 15 mladých 

ľudí. Večer sme chodievali do telocvične hrať 

volejbal, basketbal 

a dokonca aj futbal. 

Často sme 

navštevovali rôzne 

filmové 

predstavenia. Ale 

nebolo to len 

o zábave. Mali sme 

veľa počítania 

a každý týždeň 

laboratórne 

cvičenia z fyziky, 

ktoré bolo treba 

vyhodnotiť a na 

nové sa pripraviť. 

A čo bolo najťažšie? 

To by som ani tak 

neklasifikovala. Ja 

som tú školu brala 

ako svoju voľbu 

a nehľadala som 

v nej problémy. Veď 

učiť sa treba všade. 

Ale samozrejme, že 

sa našli skúšky 

ľahšie aj ťažšie. 

 

Odkedy a ktoré predmety učíte na našej 

škole?  

Na priemyslovku som prišla v septembri 1994. 

Prijatá som bola na informatiku. Dievčatá 

v odbore technicko-informatické služby som  
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učila T602 (predchodca wordu) a chlapcov 

programovanie. Potom som nastúpila na 

materskú dovolenku a po nej som pre zmenu 

učila fyziku. 

 

Kde ste pracovali pred príchodom na SPŠ 

Myjava?  

Hneď po skončení školy som nastúpila na 

základnú školu  v Šali -Veči. Tam som 

pobudla 3 roky. 

 

Čo si na vašich študentoch najviac ceníte?  

Na študentoch si cením úprimnosť, čestnosť 

a otvorenosť. 

 

Naopak, čo vás vie z ich strany najviac 

nahnevať?  

Hnevá ma ich nechuť učiť sa, mnohí si myslia, 

že stačí si informácie nájsť na Googli. 

Väčšina učiteľov im vopred nahlasuje 

písomky a naši študenti nie sú schopní sa  

 

pripraviť. Neviem, čo čakajú v živote. Aj tam 

budú prosiť o nové a nové možnosti? 

 

Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst 

žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte  

jednu - dve najvtipnejšie. 

Určite som si už vypočula alebo na písomke 

videla množstvo skomolených zákonov 

a vzťahov. Napríklad v termodynamike 

namiesto trojný bod bol trojský bod. 

 

Aký najzaujímavejší ťahák ste našli 

u žiaka a aké ťaháky ste používali ako 

študentka vy?  

Tých ťahákov, ktoré som našla, už bolo 

naozaj veľa, ale neboli ničím zaujímavé. 

Dnes si študenti s ťahákmi veľkú prácu 

nerobia. Na fyzike si napíšu vzorce do 

kalkulačiek a texty si vytlačia z počítača – 

veľakrát ani sami nevedia, čo tam majú... 
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Ja sama som ťaháky nepoužívala. My sme si 

skôr na písomkách radili alebo používali 

zošity. 

 

Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom 

iní, ako ste boli pred niekoľkými rokmi vy 

ako stredoškoláci? Ak áno, v čom?  

V mnohom sme si podobní, ale nájdu sa aj 

rozdiely. My sme sa počas prestávok 

rozprávali, opakovali si učivo, navzájom sa 

skúšali a ak bolo treba, učivo si vysvetľovali. 

Pamätám sa na rána 

počas strednej školy, 

keď som na tabuľu 

riešila domácu úlohu 

z matematiky a všetci, 

ktorí ju nemali, si ju 

písali. Dnes si každý 

vezme ten svoj mobil 

a ťuká.  

 

Ak by ste aspoň počas 

jedného dňa robili 

hlavnú poradkyňu 

ministrovi školstva, čo 

by ste v slovenskom 

školstve navrhli 

zmeniť? 

Žiaci, ktorí k nám na 

strednú školu 

prichádzajú, majú veľmi 

slabé základy vo 

vedomostiach a nevedia 

sa vyjadrovať. Preto by 

som zmenila prístup 

k vyučovaniu na ZŠ. 

Zrušila by som 

pracovné zošity. Žiaci 

by viac písali sami, veľa 

by čítali a rozprávali sa o obsahu 

prečítaného. Tiež by som podporila logické 

myslenie a cvičenie si pamäte. Samozrejme, 

že pokroky v technike by som neignorovala, 

ale využívala by som ich na rozvoj poznania.  

 

Odbočme od témy škola. Čomu sa 

najradšej venujete vo voľnom čase? 

Vo voľnom čase si rada prečítam knihu, rada 

lúštim logické úlohy, sudoku a iné hlavolamy. 

Od jari do jesene trávim voľný čas  

 

 

v záhradke. Rada chodím na prechádzky do 

prírody.  

 

Varíte rada? Aké je vaše najobľúbenejšie 

jedlo?  

Varím rada. Najobľúbenejšie jedlo? To sa dá 

ťažko vybrať. Mám rada cestoviny 

s brokolicou a syrovou omáčkou. Z mäsa by 

to bolo hovädzie na smotane s vyprážanými 

kroketami, ale pochutím si aj na dobrom 

pečenom kuriatku s ryžou a kompótom. 

 

Ktoré 

zaujímavé 

krajiny či 

mestá ste 

navštívili? Kde 

sa vám najviac 

páčilo? 

Ešte počas 

vysokoškolského 

štúdia som bola 

na 

trojtýždňovom 

pobyte v Rusku, 

konkrétne 

v Kyjeve a na 

týždeň pri mori 

v Odese. Bolo 

super. Potom 

som bola na 

poznávacích 

zájazdoch 

v Paríži, 

v Rakúsku, v 

Česku, v 

Maďarsku. 

Keďže mám 

veľmi rada 

slnko, snažím sa aj s rodinou chodiť k moru. 

Boli sme už v Bulharsku, Taliansku, 

Chorvátsku a Grécku. Každá krajina, každé 

miesto má svoje čaro a keby sa dalo, 

cestovala by som omnoho viac. Samozrejme, 

nezabúdam ani na krásy Slovenska.  

 

Máte nejakú obľúbenú knihu či film?. 

Svojho času to boli Vtáky v tŕní. Teraz však 

čítam množstvo kníh a obľúbenú, ktorú by 

som si prečítala aj viackrát, nemám. 
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Čo považujete v živote za 

najdôležitejšie?  

Okrem zdravia je to rodina, láska 

a porozumenie. 

 

Naopak, čo by vám v živote 

určite nechýbalo?  

Sociálne siete. 

 

Ak by bol možný prenos v čase, v 

akom období by ste najradšej 

chceli žiť?  

Ja som bola so svojím detstvom 

spokojná, takže asi tie 80. roky 20. 

storočia. Ale láka ma aj nepoznané 

18. -19. storočie.  

 

Máte nejaké obľúbené miesto,  

kam vždy rada zájdete?  

Ani nie. 

Ku šťastiu mi stačí, keď sa doma zídeme celá 

rodina a strávime spoločný deň pri 

rozprávaní, spoločenských hrách alebo si 

vonku grilujeme. 

 

Ak by ste nepracovali v školstve, akému 

povolaniu by ste sa najradšej venovali? 

 

 

Ja som s výberom 

povolania spokojná. 

Zvažovala som aj 

učiteľku v materskej 

škole a rehabilitačnú 

sestru. Možno by ma 

zaujala aj bytová 

architektka. 

 

Na záver, čo by ste 

zaželali čitateľom 

nášho časopisu?  

Všetkým čitateľom 

prajem, aby čas 

strávený na našej 

priemyslovke 

nepremárnili. To 

znamená, aby sa v čo 

najväčšej miere vzdelávali a využili všetky 

možnosti, ktoré im škola ponúka. To, čo 

uvidia a skúsia, im navždy zostane v pamäti. 

Prajem im, aby si tu vytvorili pevné 

priateľstvá, ktoré vydržia aj pol storočia. 

Prajem všetko dobré a maturantom držím 

palce. 

 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: rodinný album Mgr. D. Hradskej 
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       PRÍBEHY UKRYTÉ V KNIHÁCH 

 

Projekt bol zrealizovaný vďaka  

Participatívnemu komunitnému  

rozpočtu TSK 

 

 

 

 

Príbehy ukryté v knihách 
- nová rubrika nášho časopisu. 

  Čítal si zaujímavú knihu, upútal ťa konkrétny literárny príbeh či postava? 

     Napíš o tom článok a inšpiruj aj ostatných k prečítaniu príbehu. 

 

Vybral som si dobrodružný sci-fi román ruského 

autora Gluchovského Metro 2033. Jeho príbeh, ako 

naznačuje už samotný názov, sa odohráva 

v budúcnosti – v roku 2033 po tom, čo bol svet 

zničený jadrovou vojnou a poslední obyvatelia 

bývalého Ruska sa uchýlili v temných tuneloch 

moskovského metra.  

Hlavný hrdina Arťom býva v metre na stanici 

VÚNCH. Na povrchu bol iba raz, a aj to tajne. Po 

jadrovom výbuchu už totiž zem nie je pre ľudí 

bezpečná... Život na stanici je dobre zorganizovaný 

a prebieha takmer normálne, ale v sústavnom 

strachu – začali na ňu útočiť nebezpeční čierni 

mutanti. 

Arťom má rád príbehy a legendy o metre, 

spomienky pamätníkov života na povrchu, trápia ho 

hororové sny a občas halucinácie, celkom dobre 

strieľa zo samopalu, trpí strachom z otvoreného 

priestranstva, politiku priveľmi nesleduje, čosi čítal 

o antických dejinách, neje potkanie mäso a na 

svojej ceste nachádza a stráca priateľov, 

nepriateľov, nové druhy života, fanatikov, 

revolucionárov, raketometníkov... 

Jedného dňa ho navštívi starý priateľ jeho otca 

s prezývkou Lovec. Zistí, že má namierené na 

stanicu Botanický sad, odkiaľ prenikajú do metra 

príšery. Predtým, než odíde, dá Arťomovi úlohu: ak 

sa do troch dní nevráti, má sa vybrať cez celé metro 

až do miesta nazývaného Polis, odovzdať odkaz 

a tiež vyhľadať človeka menom Miller.  

Lovec sa nevráti a Arťom sa vydáva na nebezpečnú 

výpravu. Cestou stretne zaujímavých ľudí, 

napríklad Michaela – starého muža, ktorý už roky 

hľadá svoju dcéru alebo svetaskúseného muža 

prezývaného Bourbon, ktorý má metro prechodené 

krížom-krážom, ale neskôr nešťastne zahynie v boji 

proti príšerám.  

Počas celej cesty sú na Arťoma nastražené pasce. 

Zajmú ho banditi, dostane sa na stanicu okupovanú 

komunistami...  Keď sa Arťom konečne dostane do 

Polisu, zistí, že Miller je v skutočnosti veliteľ tzv. 

Sparty, ktorá bojuje proti príšerám v celom metre. 

Hneď je vyslaný na misiu do vojenského archívu, 

kde sa majú nachádzať mapy tajnej linky metra.  

Vydarí sa táto misia a aké aj ďalšie prekážky 

a nástrahy musí Arťom zvládnuť? Zachráni metro 

pred príšerami? Ako to nakoniec dopadne? 

Prečítajte si román ruského autora odhaľujúci 

tajomstvá tunelov v moskovskom metre i ľudskej 

podstaty a na všetky spomínané otázky dostanete 

odpoveď. 

Martin Cintula 
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Dmitrij 

Aleksejevič 

Gluchovskij 
Ruský spisovateľ, rozhlasový a televízny 

moderátor, novinár a bývalý vojnový 

korešpondent v Izraeli a v Abcházsku sa 

narodil v roku 1979.  

Základné vzdelanie získal na moskovskej škole 

V. D. Polenova s rozšírenou výukou 

francúzskeho jazyka. Viac ako 4 roky žil 

a študoval v Izraeli, pracoval v Nemecku a vo 

Francúzsku. Od roku 2008 je riaditeľom rádia 

Maják. Hovorí piatimi jazykmi. Žije v Moskve. 

Debutoval v roku 2005 románom Metro 2033.  

V Rusku sa kniha stala kultovou a vznikla 

podľa nej počítačová hra. V roku 2007 román 

získal cenu za najlepší debut na európskom    

sci-fi stretnutí EuroCon. V roku 2007 

Gluchovskij vydal svoju druhú knihu Súmrak, 

ktorú sám autor označuje ako mystifikáciu 

prezlečenú za triler. Je tiež autorom zbierky 

poviedok Noc, Príbehy o zvieratách                   

a divadelnej hry INFINITA TRISTESSA.            

V roku 2009 vyšiel v Rusku jeho ďalší román 

Metro 2034, ktorý nie je pokračovaním Metra 

2033, ale paralelným príbehom s inými 

postavami. Sériu kníh doplnil v roku 2016 

románom Metro 2035. V roku 2015 vydal tiež 

knihu Budúcnosť, v ktorej ľudia ovládli 

genetiku do tej miery, že sa stali nesmrteľnými. 

Ľudia nestarnú a nezomierajú. Namiesto 

žiarivej budúcnosti však nastali problémy                

s preľudnením a prísne zákazy rozmnožovania. 

Vzniká tak súboj o najväčšie túžby ľudstva – 

právo na nesmrteľnosť a právo na pokračovanie 

rodu... 

Ukážka z knihy Metro 2033:   

„Oporou 

mu bolo 

vedomie, 

že plní 

úlohu 

obrovskej 

dôležitosti, 

že v stávke 

je prežitie 

celého 

metra a že 

touto 

úlohou 

nebol 

náhodne 

poverený 

práve on. 

Či už 

vedome, 

alebo nie, 

Arťom vo 

všetkom 

hľadal 

dôkazy toho, že bol vybraný na splnenie tejto úlohy, 

no nie Lovcom, ale kýmsi alebo čímsi väčším. Zničiť 

čiernych, zbaviť rodnú stanicu a blízkych ľudí ich 

prítomnosti, prekaziť im zničenie metra – to bola 

úloha hodná toho, aby sa stala cieľom života.               

A všetko, čo sa s Arťomom dialo počas jeho 

putovania, dokazovalo jedno: nie je taký ako všetci. 

Preňho je pripravené niečo mimoriadne. Práve on 

má rozdrviť na prach, vyhubiť netvorov, ktorí                 

v opačnom prípade sami skoncujú so zvyškom 

ľudstva. Kým išiel touto cestou, vysvetľoval si 

znamenia správne, jeho vôľa v úspech víťazila nad 

skutočnosťou, hrala sa so štatistickými 

pravdepodobnosťami, odkláňala guľky, oslepovala 

príšery a nepriateľov, nútila spojencov zjaviť sa               

v správnom čase na správnom mieste.“ 

Desivý, napínavý a neuveriteľne pútavý 

príbeh.                                                        RR 
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PRVÉ SKÚSENOSTI S DIŠTANČNÝM VZDELÁVANÍM 
 

10. marca 2020 sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu rozhodlo na Slovensku o celoplošnom 

zatvorení škôl a my sme prvýkrát dlhodobo prešli na dištančné vzdelávanie. Ako sme ho zvládli? 

V čom boli jeho pozitíva a naopak, čo nám spôsobovalo problémy? To všetko nás tentokrát 

zaujímalo v našej ankete. 

? Čo ti na dištančnom vzdelávaní vyhovovalo, aké sú jeho pozitíva/klady? 

Ema M.: Bola som v mne vyhovujúcom 

prostredí. Mala som viac času na úlohy. 

Nemusela som skoro vstávať a cestovať do 

školy autobusom. 

Patrik P.: Bol som v pohodlí domova 

a nemusel som mať rúško. 

Tomáš K.: Naučili sme sa pracovať 

samostatne, mohli sme si zvoliť vlastné 

tempo učenia, rozvrhnúť si čas. 

Katarína S.: Mohla som vstávať 

neskôr ako obvykle. Vyhovovalo 

mi aj to, že som sa mohla 

hocikedy najesť. 

Peter F.: Bolo to super, pretože 

som si väčšinou mohol určiť, kedy 

sa budem učiť. Keďže som 

nemusel dennodenne cestovať, 

mal som viac času na učenie.  

? Naopak, čo bolo na dištančnom vzdelávaní najnáročnejšie, aké sú jeho 

zápory? 

Šimon M.: To, že mi nefungoval mikrofón 

a tak som v rámci on-line hodín musel len 

počúvať, a keď som niečomu nerozumel, 

nemohol som sa hneď spýtať. 

Patrik P.: V rámci dištančného vzdelávania 

som nemal žiadny problém.  

Marek D.: Niekedy zlyhalo spojenie cez MS 

Teams. Cez EduPage sa mi zas nie vždy 

podarilo odoslať úlohy. 

Ema M.: Poruchy internetovej siete. 

Jakub Š.: Z niektorých predmetov sme mali 

veľa úloh a málo času na ich vypracovanie. 
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Adrián V.: Dosť často som sa nedokázal 

sústrediť na on-line hodinách na vysvetľované 

učivo. Rozptyľovalo ma okolo veľa vecí. 

? Ktoré metódy, formy, typy úloh 

a zadaní, ako aj aplikácie ti najviac 

vyhovovali v rámci dištančného    

vzdelávania? 

Matúš M.: Kombinácia EduPage a MS Teams 

bola vyhovujúca. 

Tomáš K.: Najviac mi vyhovovalo, keď sme 

na začiatku týždňa dostali učivá a úlohy, ktoré 

sme mali vypracovať do konca týždňa. Sám 

som si mohol rozvrhnúť čas na učenie. 

Matúš B.: Podľa mňa sa EduPage a MS 

Teams dopĺňali. Písomky, poznámky, úlohy 

cez EduPage a vysvetľovanie učiteľa cez MS 

Teams. 

Tomáš M.: Ako na ktorom predmete. Napr. na 

slovenčine mi vyhovovali pracovné listy – 

učivá s rôznymi úlohami, ktoré sme zaslali 

a vyučujúci nám ich opravil. Na matematike 

mi vyhovoval MS Teams – pani profesorka 

nám vysvetlila postup, ako a čo dosadiť do 

vzorca, ako vypočítať a pod. 

Jakub K.: Vysvetlenie učiva cez MS Teams 

a k tomu poznámky a úlohy cez EduPage. 

Roman Č.: Všetko 

fungovalo dobre, 

len pri niektorých 

úlohách som nerozumel, čo presne mám 

robiť. 

? Či ti najviac chýbalo alebo naopak vôbec nechýbalo v čase, keď boli školy 

zatvorené a prešlo sa na dištančné vzdelávanie? 

Stanislav K.: Chýbal mi osobný kontakt 

s učiteľmi. 

Jakub K.: Voľný pohyb bez obmedzení 

a celkovo viac fyzickej aktivity. 

Erik B.: Nechýbalo mi nič, takáto forma 

vzdelávania mi vyhovovala. 

Michaela P.: Trochu mi chýbali niektorí 

spolužiaci, laboratórne práce a najhoršie bolo, 

keď nám skrátili lyžiarsky výcvik. Nechýbalo 

mi skoré ranné vstávanie. 

Alex K.: Chýbal mi priamy výklad učiteľa 

a zaujímavosti, ktorými spestrujú hodiny. Pri 

preberaná učiva na diaľku to bolo obmedzené. 

Radovan K.: Chýbal mi kolektív na internáte, 

ale nechýbala mi napríklad večierka na 

internáte. 

Ema M.: Nechýbalo mi cestovanie do školy 

a skoré ranné vstávanie. 

Michal M.: Chýbali mi spolužiaci, učitelia, 

telesná výchova, merania, vtipné príhody zo 

školy. 

Tomáš M.: Nechýbalo mi skoré vstávanie 

a cestovanie, najmä v zlom počasí. Chýbali 

mi spolužiaci a taký ľudský kontakt.  

Adrián V.: Najviac mi chýbal prezenčný 

výklad učiva. Podľa mňa je to jednoduchšie 

na pochopenie. 

Patrik P.: Chýbala mi každodenná rutina. 

V nedeľu, v týždni, keď sme zrealizovali túto anketu, sme sa dozvedeli, že v dôsledku zhoršenia 

pandemickej situácie stredné školy opäť prechádzajú na dištančné vzdelávanie...     K. + B. 
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 VIRTUÁLNE ČERVENÉ 

STUŽKY 

V čase, keď celý svet bojuje   

s pandémiou ochorenia 

COVID-19, nemožno 

zabúdať ani na ďalšie 

závažné diagnózy. Medzi ne 

patrí aj AIDS. Symbolom 

solidarity v boji proti spomínanej chorobe je 

červená stužka. Na našej škole sa stalo už 

tradíciou, že sa každoročne zapája do 

rovnomenného celoslovenského projektu. 

Tento rok sa však viaceré projektové aktivity 

Červených stužiek preniesli do virtuálneho 

priestoru. Aj Svetový deň boja proti AIDS 

pripadajúci na 1. december sme si 

pripomenuli na on-line hodinách etickej 

výchovy a občianskej náuky.  

Okrem iného sme spomenuli aj rozdiel medzi  

pojmami HIV a AIDS.  

HIV (Human Immunodeficiency Virus) je 

vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý 

napáda imunitný systém človeka, a tak 

znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. 

AIDS - získaný syndróm imunitnej 

nedostatočnosti je posledné štádium HIV 

infekcie charakterizované súborom 

symptómov autoimunitných, nervových, 

kožných onkologických ochorení, ako aj 

infekcií spôsobených baktériovými, 

vírusovými a mykotickými infekciami.  

Vírus HIV sa prenáša  

◗ sexuálne (pohlavne) – sexuálnym stykom            

s infikovanou osobou (hlavnou príčinou 

nákazy je hlavne homosexuálny pohlavný 

styk a striedanie sexuálnych partnerov), 

◗ krvou infikovanej osoby (napr. používanie 

nesterilných ihiel a injekčných striekačiek, 

piercing a tetovanie nesterilnými nástrojmi), 

krvnou transfúziou (na Slovensku sa povinne 

testuje vzorka od každého darcu krvi aj na 

vírus HIV), 

◗ z matky na novorodenca (počas 

tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia). 

Vírus HIV sa neprenáša  

◗ bežným kontaktom s infikovaným 

človekom, napr. bývaním v spoločnej 

domácnosti, pobytom v škole, spoločným 

stolovaním, podávaním rúk alebo bozkom,  

◗ v sprchách, saunách, na kúpaliskách, 

ihriskách alebo spoločných WC,  

◗ uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, 

kliešte a pod.), 

◗ domácimi alebo inými zvieratami,  

◗ vzduchom,  

◗ vodou. 

Ochorenie AIDS sa vo svete objavilo v roku 

1981, na Slovensku bol prvý prípad 

zaznamenaný v roku 1985. 
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 HIV/AIDS v číslach 
  

● Od začiatku monitorovania prípadov 

HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 

1985 do 31.10.2020 evidujeme u občanov 

Slovenskej republiky aj cudzincov 1 253 

prípadov infekcie vírusom 

ľudskej nedostatočnosti.  

  

● U 127 osôb prešla HIV 

infekcia do štádia AIDS. 

  

● Za toto obdobie bolo 

zaznamenaných 75 úmrtí ľudí 

s HIV, z toho 56 v štádiu 

AIDS.  

  

● U občanov SR bolo od 

1.1.2020 do 31.10.2020 

diagnostikovaných 58 nových 

prípadov HIV infekcie.                

U cudzincov bolo hlásených 

21 nových prípadov HIV infekcie 

(26,6% z prípadov zachytených          

v roku 2020 v Slovenskej republike). 

  

● Z celkového počtu prípadov HIV na 

Slovensku (1985-2020) bol v 71,25% 

prípadov stanovený prenos infekcie 

homosexuálnym stykom, 

heterosexuálnym stykom bolo 

prenesených 20,3 % infekcií.  

  

●Ku koncu roka 2019 bol celosvetovo 

odhadovaný počet osôb žijúcich         

s infekciou HIV stanovený na 38  

 

 

miliónov, pričom 690 000 osôb zomrelo na 

AIDS.  

 

Prevencia 

Tak ako v prípade viacerých iných ochorení, 

aj v prípade AIDS je mimoriadne dôležitá 

prevencia 

s dôrazom na 

podporu zdravého 

životného štýlu.  

Tiež skorá 

diagnostika a liečba 

znamenajú pre 

osobu s HIV 

infekciou dlhší              

a kvalitnejší život. Testovanie by ľudia s 

podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. 

V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale 

stále ide o nevyliečiteľné ochorenie.  

Bezplatné anonymné testovanie 

ponúka Národné referenčné 

centrum pre prevenciu HIV/AIDS 

na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave, Poradne 

pre problematiku HIV/AIDS pri 

vybraných regionálnych úradoch 

verejného zdravotníctva a 

oddelenia klinickej mikrobiológie 

nemocníc či testovacie centrum            

v Bratislave. O odber krvi na 

testovanie je možné požiadať aj 

všeobecného lekára.     

                                                  H.                             
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zľava: Ing. Bendová, Pribiš, Kachlík, 

Ochodnický, Majzún, Šimek, Skácel, Marek, 

Uhlík, Kravárik, Chovanec, Varsavík, Macek, 

Pavelčiak, Miko, Durandzi, Polakovič, Javorčík 

 

 

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 

-  dobrý kolektív 

-  ukecaná 

-  vtipná, priateľská 

-  pohodová, trochu mimo, kolektívna 

-  pobláznená 

-  hlučná, zábavná 

 

Čo vám vyučujúci vyčítajú?  
● že sa bavíme na 

hodinách 

● neprezúvanie 

● vyrušovanie 

● používanie 

mobilov na 

hodinách 

● nezodpovednosť 

● ukecanosť 

● nepochopený 

humor 

 

Za čo vás chvália? 

▲ že sme dobrý 

kolektív 

▲ keď sme prezutí 

▲ za dobre 

napísanú písomku 

▲ niektorých za šikovnosť 

▲ za výborné výsledky 

▲ nechvália nás 

 

Najvtipnejší človek z triedy  

☻ Patrik Chovanec (6) 

☻ Dominik Ralbovský (5) 

 

Najzodpovednejší človek z triedy 

♣  David Gálik (8) 

 

 

Najmúdrejší človek z triedy 

♦  Matúš Marko (8) 

♦  Samuel Pavelčiak (4) 

♦  David Gálik (4) 

 

Najvyšší z triedy 

▓  Adam Ondrovič (205 cm) 
 

 

Najnižší z triedy  

▪  Ján Sebastián Šimek (164 cm) 
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Najukecanejší človek z triedy  

◘  Jakub Uhlík (14) 

◘  ako kedy (4)                                                               

 
Najlepší športovci triedy 

♠ futbal – Kravárik, Varsavík, Šimek, 

Javorček 

♠ basketbal – Nikolas Pánik, Adam 

Ondrovič 

♠ MMA – Daniel Durandzi 

♠ hod žabiek – Jakub Uhlík 

 

Umelecky zameraní ľudia triedy  
♫  Samuel Pavelčiak  – klavír 

♫  Nikolas Pánik – tagger, výtvarná 

♫  Filip Kachlík - tanec 

♫  Jakub Varsavík – hra na fujare 

♫  každý svojím spôsobom 

 

Kto sa prvý ožení?        
♥  Vladimír Macek (6) 

♥  Nikolas Pánik (4) 

 

Kto to dotiahne ďaleko? 

  Matúš Marko  – mechatronika 

  Patrik Chovanec – skrytý talent 

  Dušan Kravárik – futbal 

  Ján Sebastián Šimek – futbal 

  David Gálik – cyklistika 

  Adam Ondrovič – v raste do výšky 

  každý kto sa bude snažiť a nebude mu to   

jedno 
 

Najlepší zážitok triedy?  
  lyžiarsky kurz (najmä Vladimír Macek) 

  autosalón 

 

Najobľúbenejšie predmety 

 telesná a športová výchova (7), mechatronika 

(6), strojníctvo (6), mechanika (5) 

 

Najťažšie predmety 

 matematika (8), strojníctvo (4) 

  

Aká je vaša triedna? 

 spravodlivá      

 optimálna, vtipná 

 inteligentná 

 tichá 

 fajn 

 dobrosrdečná 

 najlepšia 
 

Čo vám v škole najviac chýba? 

  dievčatá 

  u niektorých žiakov rozum 

  fajčiarska prestávka 

  pohodlnejšie stoličky 

  zdravšie veci v bufete 
 

Čo by ste zmenili na vašej triede? 

 nič, všetko je tak, ako má byť 

 nič, so svojou triedou som spokojný 

 nič, sme takí, akí sme 

 
Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa 

opakujúcich odpovedí v ankete triedy              

foto: S.M., M.  
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VIETE, ŽE... 

Motýle tvoria druhý najväčší rad hmyzu, 

hneď po chrobákoch. Sú rozšírené po celom 

svete okrem Antarktídy. Odhadujeme, že 

motýľov bolo dosiaľ opísaných                              

a pomenovaných vyše 180 000 druhov. 

Rôznych foriem je nepredstaviteľné 

množstvo. Z tohto veľkého množstva sa 

udáva z územia Slovenska viac ako 3500 

druhov. 

Priemerní 

muži strávia 

800 hodín 

života 

holením 

chlpov na 

tvári. 

Asi pred             

4 miliónmi 

rokov mali 

potkany 

v Južnej Amerike veľkosť hrochov. 

Jeden človek disponuje asi 25 000 génmi. 

Predpokladali by sme, že žiaden živý tvor ich 

nemôže mať viac... Omyl. Vedci zistili, že 

priesvitný živočích perloočka (Daphnia 

pulex), má týchto 

dedičných vlôh až  

31 000, čo je svetový 

rekord.  

Daphnia pulex žije  

v sladkovodných 

jazerách Severnej 

Ameriky, Európy  

a Austrálie. Považuje 

sa za prototyp 

zázračnej prispôsobivosti v súvislosti so 

zmenami životného prostredia a patrí medzi 

živočíchy s vynikajúcimi senzormi kvality 

vody. 

Používanie chemických zbraní, ako je yperit, 

zabilo počas 1. svetovej vojny viac ako                

1,3 miliónov obetí. 

Mexiko má až neuveriteľných 68 úradných 

jazykov. 

Futbalové tímy môžu hrať proti sebe na 

opačných pologuliach. 

Štadión Estado Milton Correa v Brazílii je 

známy najmä tým, že sa nachádza priamo na 

rovníku. To znamená, že proti sebe hrajú 

tímy, ktoré sú na opačných pologuliach. 

 

Bažantí ostrov vlastní každých šesť mesiacov 

iná krajina. 

Ostrov sa nachádza na dolnom toku rieky 

Bidasoa, teda medzi francúzskym mestom 

Hendaye a španielskym Irúnom. Každých  

6 mesiacov patrí buď Španielsku alebo 

Francúzsku a to bez jediného výstrelu. 

Ostrov je však pre verejnosť zavretý. 

 

Plot Dingo Fence v Austrálii je dlhší 

než čínsko-ruská hranica. 

V 19. storočí bol v Austrálii chov 

oviec základným odvetvím 

hospodárstva. V 80. rokoch  

19. storočia sa farmy rozhodli 

vybudovať plot, ktorý by mohol ochrániť tieto 

ovce pred psovitými šelmami dingo. Plot je 

dlhý 5 600 km a je dlhší než čínsko-ruská 

hranica, ktorá meria 4 300 km. 
                          Spracoval: P. Paracka, foto: internet 
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO  
VZDELANIA 

Minisukňa a bikiny sa objavili až 

v 20. storočí 

Toto ošatenie je prastaré. Ako dokazujú rôzne 

nálezy mŕtvol z rašelinísk, ba aj viaceré 

bronzové figúrky, nosili germánske dievčatá 

mimoriadne krátke minisukne, pozostávajúce 

z niekoľkých pruhov tkaniny, omotaných 

okolo bokov. K ležérnemu oblečeniu žien 

v starovekom Ríme patrili kožené bikiny, 

ktoré sa podľa rôznych zachovaných 

zobrazení nenosili skryté pod iným šatstvom. 

Roztlieskavačky boli vždy len 

ženy 

Spočiatku boli roztlieskavačmi výlučne 

muži. Prvý takýto tím vznikol v roku 1898 

na univerzite v Minnesote. Pomocou 

nacvičených gest dirigoval obecenstvo pri 

povzbudzovaní vlastného družstva. 

Dievčatá sa v týchto tímoch objavil až 

okolo roku 1920. Onedlho však došlo 

k „deľbe“ práce: mladíci hrali futbal alebo 

hokej a dievčatá sa venovali dirigovaniu 

obecenstva. 

Kravaty sú súčasťou civilného 

oblečenia 

Pôvod kravát je vojenský. 

V 16. storočí nosili 

chorvátski jazdci nákrčník 

v podobe viazanky s dlhými 

ovisnutými koncami. 

Chorvátske oddiely si získali 

zásluhy v bojoch proti 

Turkom a v tridsaťročnej 

vojne, takže Ľudovít XIV. si 

zriadil chorvátsku gardu. 

Parížskym šľachticom sa ozdoba z ich 

uniforiem zapáčila natoľko, že ju povýšili na 

módnu šatku. Dlhé voľné konce sa zviazali, 

z čoho vznikla mašľa. Názov „kravata“ je 

odvodený z francúzskeho pomenovania 

Chorvátov. 

Keď je loď hotová, spustia ju zo 

sklzu 

Loď sa spúšťa zo sklzu už vtedy, keď je hrubá 

konštrukcia hotová do tej miery, že sa loď 

udrží na vode. Potom, ako sa loď dostane zo 

suchého doku na vodu a získa potrebné 

technické atesty, môže sa začať s výbavou jej 

interiérov. Pokus spustiť zo sklzu úplne 

hotovú loď by bol do značnej miery riskantný, 

pretože loď by už bola príliš ťažká. 

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, symbolizujúce 

slobodu. Socha mala 

pôvodne stáť pri vjazde 

do Suezského kanála. 

Britská koloniálna správa 

však nechcela dať súhlas, 

a preto sa francúzsky štát 

rozhodol, že Miss 

Liberty venuje Spojeným 

štátom americkým. 

V roku 1924 tam bola 

socha vyhlásená za 

národný pamätník a od 

roku 1984 je dokonca 

súčasťou svetového 

kultúrneho dedičstva. 

Kolosálnu sochu stojacu 

v newyorskom prístave 

vidieť už zďaleka. Pre 

lodných cestujúcich vstupujúcich do prístavu 

je dodnes symbolom nádeje na slobodu.   

Podľa publikácie 1000 omylov všeobecného vzdelania 

spracoval Roman Hanic,  

foto: internet 

 

 M 
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 

Dnes spím s mamou ja. A ak 

nie, preplačem celú noc. 

Rozumieme si? 

Chlapík volá do rádia:               

- Haló, je tam rádio Viva?           

- Áno, nech sa páči.                       

- Našiel som dnes na 

Račianskom mýte 

peňaženku s hotovosťou            

2 600 € a dokladmi na meno 

Jozef D. Prosím vás, 

zahrajte mu nejakú peknú 

pesničku. 

Sťažuje sa dedko:                  

- Pred 30 rokmi som si 

zobral do obchodu 20 korún 

a priniesol som chlieb, 

maslo, mlieko, cigarety, 

rum. A dnes? ... všade sú 

kamery. 

Status chlapca na 

Facebooku:                            

- Máme matiku a nudím sa. 

Komentár od učiteľa:            

- Poď k tabuli, Jožo! 

Príbeh o dvoch 

zaľúbencoch:                            

Ona: - Ahoj.                      

On: - No konečne!                

Ona: - Mám odísť?                   

On: - Nie.                             

Ona: - A pobozkáš ma?      

On: - V každej chvíli.             

Ona: - Udrel by si ma 

niekedy?                                  

On: - Nikdy.                              

Ona: - Myslel si na mňa? 

On: - Celé dni a noci.                 

Ona: - Podviedol by si ma? 

On: - Nie, len tá predstava 

je hrozná.                                 

Ona: - Máš ma rád?                     

On: - Áno.                                 

Ona: - Miláčik.                    

Pekný rozhovor, čo 

poviete? No a teraz si to 

prečítajte odzadu. 

Na hodine zemepisu je 20 

blondínok a učiteľ. Učiteľ 

vyzve jednu z nich:                    

- Nikol, ukážte mi na mape 

Ameriku.                                  

Nikol ide k mape a ukáže 

Ameriku. Učiteľ hovorí:             

- Výborne! Ďalšia otázka:    

- Kto objavil Ameriku?               

19 blondínok zborovo 

odvetí: - Nikol! 

Hovorí blondínka 

blondínke:                                  

- Bola som si dnes robiť 

tehotenský test.                            

- A boli ťažké otázky? 

Pýta sa na Slovensku turista 

baču: - Bača, kde sa tu páli 

slivovica?                                  

- Vidíte ten kostol?                       

- Vidím.                               

- Tak okrem neho všade! 

Ide blondínka po ulici          

a zrazu spadne do kanála. 

Vylezie, pozerá na kanál      

a radostne zvolá: - Ešteže 

tam nebol poklop, ináč 

neviem, ako by som 

odtiaľ vyliezla! 

Chuck Norris porazil 

Rogera Federera v tenise.   

V jednom sete. Bez rakety. 

- Tomáš, kde je tvoje 

vysvedčenie? - pýta sa 

mama.                                           

- Požičal som ho Oskarovi. 

Chce postrašiť rodičov. 
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Ten pocit, keď vidíš                

kamaráta, ako sa učí. 

 

Marienka išla na zábavu             

a ostražitá matka s ňou 

poslala aj mladšieho brata, 

aby na ňu dával pozor.           

O polnoci sa brat vráti sám 

a matka okamžite vyzvedá, 

kde je Marienka. Brat 

hovorí:                                              

- Oni si s Janom v lese 

dávajú dole nohavice. Mne 

sa čúrať nechcelo, tak som 

išiel domov. 

- Pán doktor, čo dávate 

pacientom 

s koronavírusom?                          

–  Palacinky, lievance, 

pizzu...                                             

– A to im pomáha?                      

– Neviem, ale vojde to pod 

dvere. 

Sedia dvaja policajti v aute 

a jeden sa pýta druhého:  

- Pozri, či nám bliká siréna!  

Policajt teda stiahne 

okienko vykukne von                  

a hovorí:  

- Bliká... nebliká... bliká... 

nebliká... bliká... nebliká. 

Novomanžel sa prehrabáva 

v tanieri a pýta sa: 

- Je to jedlo zasa 

z konzervy? 

Manželka – blondína 

odpovedá:                                 

- Áno, bol na nej taký 

krásny psíček a nápis: PRE 

VÁŠHO MILÁČIKA. 

 

V samoobsluhe tlačí mladý 

otec vozík s potravinami              

a vrieskajúcim deckom. 

Muž takmer nežne opakuje: 

- No tak, Albert, pokoj. 

Pokoj a žiadne scény. 

Upokoj sa...                            

Nakloní sa k nemu nejaká 

pedagogická odborníčka            

a s uznaním hovorí:                                               

- To je dobre, že s tým 

dieťaťom rozprávate ako              

s dospelým. Takto z Alberta 

vyrastie sebavedomý                        

a vyrovnaný človek.                 

Otec na to hovorí:                  

- Pani, mýlite sa. Ja som 

Albert!  

 

Malá Zuzka ide s otcom po 

parku a pozdraví jedného 

pána.  

- Kto to bol? - pýta sa otec. 

Zuzka na to:                               

- To je jeden pán z ochrany 

ovzdušia. Vždy, keď príde       

k nám, pýta sa mamičky, či 

je čistý vzduch. 

 

 

Ahoj láska, na školenie sme 

s kolegyňou dorazili 

v poriadku. Už sme sa aj 

ubytovali.                                          

Jedno selfie pre teba.                     

Tvoja milovaná Monika. 

Človek si v živote ten sex 

nestačí ani užiť. Najskôr sa 

bojí, že ho prekvapia 

rodičia, potom deti                       

a nakoniec, že ho skolí 

infarkt. 

Z internetu pre vás povyberal: 

Radovan Pekar 
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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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OSEMSMEROVKY 



 

 

                                                                                                        MATEMATICKÁ  

                                                             OLYMPIÁDA  

                                                              

  
 DVERIDVERÍ 
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