
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred 

sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal 

na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“ 

 

 
 
     Ján Amos Komenský 
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Ďakujem Vám za všetko, čo 

ste pre nás urobili. Ďakujem. 

THANK YOU.  Pán majster 

Závadský, ďakujem za všetko. 

 

Adam ĎURÁK 
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   a žiaci 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

                  milí žiaci ! 

 

Mesiac jún máte určite najradšej, pretože 

je to posledný mesiac pred vytúženými 

prázdninami a Vy všetci ste ho už nedočkavo 

očakávali... 

           Milí žiaci, pre vás sa končí ďalší školský 

rok 2017/2018, ktorý bol úspešný, radostný 

i náročný.  Mal všetky prívlastky, ktoré školský rok má mať. Pre niektorých 

bol prvým rokom školských povinnosti na strednej škole, pre niektorých 

posledným, ale pre všetkých rovnako sa tento rok júnom končí.  Pracovali 

ste pod vedením svojich učiteľov i majstrov odborného výcviku, ktorí vás 

vzdelávali, posúvali vpred a usmerňovali. Aj keď občas možno máte pocit, 

že od vás veľa vyžadujeme, vedzte, že našou snahou je dať vám do života 

len to najdôležitejšie - široký rozhľad, vedomosti, zručnosti, a hlavne 

rozmer  dobrého človeka. Nezabúdajte, že: „Charakter človeka môžete 

ľahko posúdiť podľa toho, ako sa správa k tým, ktorí pre neho nemôžu 

urobiť nič.“ (M.S.Forbes).  

Dosiahli ste rôzne výsledky od  najúspešnejších, až po tie najslabšie. Preto 

sa s niektorými stretneme ešte aj v auguste na opravných skúškach. Verím 

však, že prázdniny využijú na to, aby zlepšili svoje slabé výsledky a 

postúpili tak do ďalšieho ročníka. 

Máte pred sebou dva mesiace prázdnin. Prajem vám teda, aby ste si 

oddýchli, načerpali nové sily aj energiu, a aby ste  spoznali veľa 
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nových  priateľov, možno i nové lásky.  Prajem Vám, aby ste  zažili veľa 

slnečných dní a pekných chvíľ, ktoré Vás obohatia a budete na ne  

dlho spomínať. 

           Tento školský rok sme toho stihli naozaj veľa. Spomeniem len v 

krátkosti  aspoň zopár z našich aktivít - predvádzacie akcie firiem STIHL a 

DOLMAR,  stáž v Českej republike v rámci projektu ERASMUS+, 

športové súťaže futsal, florbal, stolný tenis, spoločné poľovačky, stužková, 

Expert geniality show, oslava 50. výročia založenia školy, Genius Logicus, 

olympiáda v anglickom jazyku, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, 

fotografická súťaž  Fotografia Academica , deň narcisov, Oravský pohár 

Drevorubač, i drevorubač Junior. 

Zapojili sme sa aj do viacerých projektov ERASMUS+ , telocvičňa 2018, či 

Enviroprojekt 2018. 

 

Na záver, milí kolegovia, mi dovoľte ešte raz Vám poďakovať za 

Vašu prácu a zároveň popriať Vám veľa zdravia i príjemné prežitie 

zaslúžených dovoleniek a prázdnin. Teším sa na ďalšiu spoluprácu po 

prázdninách v novom školskom roku. V  neposlednom rade chcem 

poďakovať aj všetkým nepedagogickým  zamestnancom, bez ktorých by  

chod školy nebol možný a všetci si vážime ich prácu. 

 

 

Ing. Agáta Kamenická 

            zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

 

 

 

 

 

16. marca 2018 sme sa boli 

pozrieť na Výstavu poľovníckych 

trofejí, ktorá sa konala v historických 

priestoroch Župného domu v Levoči. 

Videli sme trofeje jelenej, srnčej 

a diviačej zveri. 

 

 

 

Žiaci I., II. a III. ročníka 

nás 27.3.2018 reprezentovali na 

okresnom kole vo florbale žiakov 

stredných škôl v Levoči. Získali 

sme krásne tretie miesto!  

...viac v článku Ondreja Remiasa... 

 

 

 

13.4.2018 sme si pripomenuli Deň narcisov, 

vyrazili sme do ulíc a prispeli tak na dobrú vec.  

... viac v článku 

V. Uličného... 

 

 

 

 

 

 

 

18. 4. 2018 nám firma Dolmar prišla 

porozprávať o svojich produktoch. Ďakujeme za 

super akciu!  ...viac v článku F. Kollára 
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V Banskej Štiavnici sa v dňoch od 18.-

20.4.2018 konala súťaž pilčíkov o pohár 

Husqvarna – Drevorubač Junior 2018. 

Našu školu reprezentovali F. Slivenský, 

J. Doro a F. Karabinoš. 

 ...viac v článku... 

 

 

 

 

 

Naši žiaci boli úspešní aj v súťaži o Oravský pohár – 

Drevorubač 2018, ktorý sa konal v Námestove. Ján Doro (II.A) 

sa umiestnil na 5. a Filip Slivenský (II.A) na 9. mieste 

z dvanástich. Ako tím získala naša škola 4. miesto zo 6. 

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!   

 

 

 

 

12. mája sa na pôde našej školy uskutočnila 

strelecká súťaž, v ktorej sme takisto zožali úspech. 

Okresný prebor OKO SPZ Levoča v streľbe 

z malokalibrovky.  

Ostrostrelci z celého okresu Levoča sa zišli 12.5.2018 na 

krytej strelnici v areáli Spojenej školy v Bijacovciach aby 

si zmerali svoje „mušky“. Súťažilo až 13 trojčlenných 

družstiev, celkovo 40 strelcov. Medzi nimi aj naši chlapci 

v zložení Švestka Dávid ( III.OLT), Solčáni Matúš 

(III.OLT), Novotňák Martin  (I.OLT). Ako družstvo si 

počínali výborne, keď obsadili pekné 6. miesto s počtom 

bodov 891 z 1200 možných. Ako jednotlivec bol najlepší Švestka Dávid, ktorý zo 

40. strelcov obsadil 9. priečku s počtom bodov 340 zo 400 možných.  

Všetkým gratulujeme za ich výkony a ďakujeme, že úspešne reprezentovali našu 

školu. 

 

Strelectvu zdar!  
 

    
 

15. mája 2018 sme 

sa boli aj kultúrne 

vyžiť na 

divadelnom 

predstavení 

Škriepky na korze 

Spišského divadla 

v Sp. Novej Vsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturanti si svoje zručnosti 

overili aj počas praktickej časti 

maturitnej skúšky, ktorá sa konala 

23.-24.mája 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky z rozpočtu ministerstva na rok 

2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 

000,00 € na realizáciu rozvojových projektov 

zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a 

vzdelávania v základných a stredných školách pod 

názvom ENVIROPROJEKT 2018. Oblasťou podpory 

v roku 2018 sú ciele, aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre 4 témy. Aj 

naša škola podala žiadosť o financovanie rozvojových projektov environmentálnej 

výchovy a vzdelávania. Keďže sme lesníckou školu, vybrali sme tému LESNÝ 

EKOSYSTÉM. A už len čakať, či sa na nás usmeje šťastie.  
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Naša škola aj v tomto šk. roku podala 

projekt KA102 - Mobilita učiacich sa a 

zamestnancov v OVP. Výsledky výberovej 

procedúry nás potešili. Tretí rok za sebou sme 

uspeli. V šk. roku 2018/2019 vycestujú žiaci 

na stáž. 
 

 

 

 

 

 

 

Prváci a druháci sa v rámci 

predmetov náboženská 

výchova a dejepis 

zúčastnili exkurzie na 

Spišskej Kapituli. 

 

 

 

 

 

 

Žiaci tretieho ročníka sa v dňoch od 30.5.-1.6. 2018 zúčastnili Kurzu 

pohybových aktivít v prírode.  

 

 

 

 

 

 

Prváci a druháci si na Deň detí užili 

deň plný aktivít v rámci účelových 

cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolventi 

zavŕšili skúšku 

dospelosti 5. 6. 2018 

ústnou odpoveďou zo 

slovenského 

a anglického jazyka 

a odborných predmetov. 

Všetkým srdečne 

blahoželáme a prajeme, 

aby úspešne vykročili do 

života ako dospeláci!  

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch od 11.-

15. júna 2018 

absolvovali naši 

druháci plavecký 

výcvik 

v Krompachoch. 

 

 

 

 

 

Tento školský rok bol plný aktivít každého druhu, súťažili sme, športovali, 

no podarilo sa nám aj úspešne zmaturovať a ukončiť jednotlivé ročníky. Prajeme 

vám, milí naši žiaci, aby ste si počas prázdnin oddýchli, načerpali síl do ďalších 

ročníkov a aktívne si užili prázdniny.  

Tešíme sa na vás v novom školskom roku!  
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27.3.2018 sme reprezentovali našu 

školu na okresnom kole vo Florbale žiakov 

stredných škôl. Súťaž sa konala v športovej 

hale v Levoči a sprevádzal nás Mgr. Ondrej Ruman. 

Súťažili 4 stredné školy – Stredná zdravotnícka škola, Stredná 

pedagogická škola, Gymnázium a my. Každé mužstvo malo 8-10 hráčov. Za 

našu školu súťažili: Karol Novotný (I.A), Benjamín Biroščák (II.A), Ján 

Doro (II.A), ja – Ondrej Remias (III.A), René Kaľavský (I.A), Igor 

Staňa (I.A), Anton 

Baluch (I.A), 

Samuel Maliňák 

(II.A), Tibor 

Lupták (II.A), 

Filip Slivenský 

(II.A). 

Na začiatku 

sme si dali krátku 

rozcvičku a potom 

sa dohodol plán hry. Prvý zápas sme nehrali, čo vnímam ako výhodu, 

pretože sme si mohli „obzrieť“ konkurenciu a premýšľať nad taktikou.  

Hrali sme 3 zápasy, z toho sme 1 vyhrali, 1 prehrali a 1 remízovali. 

Nakoniec sme pre našu školu vybojovali 3.miesto. 

Moje pocity z tejto športovej udalosti boli príjemné aj napriek tomu, že sme 

nevyhrali prvé miesto. Užili sme si to a sme radi, že sme mohli 

reprezentovať školu. 

Autor: Ondrej Remias (III.A) 
 

 
 

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka 

na pomoc ľudom, ktorí trpia onkologickými 

ochoreniami. Každý rok sa zbierajú peniaze na iné 

typy rakoviny. Tohto roku boli zbierky určené pre 

mužov, ktorí trpia rakovinou všeobecne. Rôzne 

organizácie usporadúvajú verejné zbierky 

a dobročinné akcie za účelom 

pomoci onkologickým 

pacientom. Taktiež školy 

dobrovoľne pod vedením 

učiteľov chodia do rôznych 

obchodov, škôl, organizácií 

a firiem a umožňujú ľudom 

prispieť na mieste. Aj naša škola 

sa tento rok opäť zapojila do tejto 

dobročinnej akcie. S pani učiteľkou Džačarovou sa do ulíc vybrali Maroš 

Michalík (III.A), Igor Staňa (I.A) a Mário Richtarčík (III.A). Aj malé 

množstvo peňazí môže pomôcť. Každý cent sa počíta, nebuďme sebeckí 

a nemyslíme len na seba. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc 

my. Tento rok sme vyzbierali 300€. Všetkým, ktorí prispeli, vyjadrujeme 

úprimnú vďaku. 

 

Autor: Vincent Uličný III.A 
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...a takto vníma Deň narcisov náš druhák Ján Doro...  

 

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) a odvtedy si tento deň 

pripomíname ako Svetový deň zdravia. 

Každoročne táto organizácia vyhlasuje tému,  ktorej 

sa svetový Deň zdravia bude venovať. Úlohou 

každej novej témy je venovať sa konkrétnym 

problémom a pomáhať hľadať riešenia. Tohto roku 

organizácia venuje pozornosť NADVÁHE a OBEZITE. Cieľom je zvýšiť 

informovanosť o rizikách spôsobovaných nadváhou. Na Slovensku majú 2/3 

dospelých ľudí nadváhu, ba až obezitu. Epidemiológovia upozorňujú na 

zvýšený výskyt obezity u detí. Základ dobrého životného štýlu je pohyb 

a zdravé stravovanie. (Spracoval: Vincent Uličný III.A) 

Podľa môjho názoru by mali ľudia zdravo žiť, nemali by piť, fajčiť, 

brať drogy atď. Veľkým problémom súčasnej doby na celom svete je aj 

obezita. Na Slovensku je za obéznu považovaná každá šiesta osoba. Ľudia 

by sa mali stravovať zdravo – denne by mali vypiť 2-3 litre vody, jesť 

zeleninu, ovocie a venovať sa nejakému športu. To, či sme obézni, môžeme 

zistiť aj podľa tzv. BMI (Body Mass Index), ktorý vyrátame podľa 

jednoduchého vzorca: BMI = hmotnosť v kg / (výška v m)
2 

 

BMI Kategória 

pod 18,5 podváha 

18,5-24,9 normálna hmotnosť 

25,0-29,9 nadváha 

30,0-34,9 obezita 1. stupňa 

35-39,9 obezita 2. stupňa 

nad 40 obezita 3. stupňa  

 

Každý deň by sme mali vykonávať nejakú aktivitu. Mnoho ľudí 

priberá, lebo sú leniví a nechce sa im cvičiť alebo venovať sa nejakému 

športu, najradšej by len sedeli doma za počítačmi. Dnešná doba je  veľmi 

zlá, všetci pozerajú len do mobilov a nevnímajú okolie.  

Autor: Patrik  Čatloš  III.A 12 11 



Dňa 18.4.2018 sa na našej škole 

uskutočnila predvádzacia akcia firmy Dolmar. 

Najprv nám  odprezentovali v spoločenskej 

miestnosti svoje produkty ako napríklad píly, fúrik a dozvedeli sme sa aj o tom, že 

existujú aj solárne strechy, ktoré sa 

nabíjajú slnkom a tým zabezpečujú 

elektrinu do celého domu. Potom nám 

urobili prednášku o svojich 

akumulátorových prístrojoch, ktoré sú 

kompatibilné s jedným akumulátorom a je 

ich už viac ako 200. Medzi niektoré z nich 

patria napríklad aj rôzne kosačky, vŕtacie 

skrutkovače, brúsky, píly, frézy a dokonca 

aj rádiá a bunda so vstavaným ventilátorom. Spoznali sme aj výrobky firmy 

Makita,  ktorej súčasťou je spoločnosť 

Dolmar. Videli sme, ako sa rozoberá 

a skladá  motorová  píla. Potom sme sa 

presunuli von  a sami sme si mohli 

vyskúšať prácu s ich produktmi. Otestovali 

sme napríklad motorové a akumulátorové 

píly, vysávače lístia a akumulátorový 

fúrik, ktorý si nakoniec škola zakúpila. 

Na odborný výcvik sme kúpili železné 

kliny, priamočiaru pílu, excentrickú 

brúsku, kálačku s násadou a reťazové 

úväzky.    

Autor: František Kollár III.A 

Husqvarna 

Drevorubač Junior 

2018 

je pilčícka súťaž pre žiakov 

lesníckych škôl z celého 

Slovenska, ktorí majú záujem 

vyskúšať si svoje 

drevorubačské zručnosti v 

práci s motorovými pílami 

Husqvarna.  Tí najlepší majú 

šancu stať sa členmi tímu 

Husqvarna a získať hodnotné 

ceny. V poradí štvrtý ročník sa konal v dňoch 18. až 20.4. 2018 na SOŠ služieb 

a lesníctva v Banskej Štiavnici. Nechýbali ani naši žiaci Filip Slivenský, 

František Karabinoš a Ján Doro pod vedením majstra odborného výcviku p. 

Štefana Koperdáka. 

Súťažilo sa v piatich disciplínach: 

1) stínka – klát 12m vysoký zakopaný v zemi je potrebné spustiť na terč, 

každý cm mimo znamenal mínusový bod; 

2) zborka, rozborka motorovej píly – výmena reťaze na čas; 

3) kombinovaný rez – rez zospodu po určitú hranicu a dokončenie rezu 

zhora. Tu sa hodnotí šírka odrezaného kolieska 3-8cm, uhly – mal by byť 

90° na os kmeňa, spojenie rezov, prekročenie hranice; 

4) rez na podložke – hodnotí sa uhol a veľkosť nedorezanej časti. Pri 

prerezaní do podložky 0 bodov; 

5) odvetvovanie – 6m kmeň a v ňom napichnuté kolíky ako vetvy. Hodnotí 

sa čas a presnosť- zarezať sa môže max. 0,5cm do kmeňa a ponechať 

zbytok vetvy tiež max. 0,5cm, ináč sú mínusové body. 

Neobsadili sme síce prvé priečky, ale zato máme nové skúsenosti. Bolo to 

náročné, stres robil svoje. Na prípravu sme mali 2 týždne a pán majster Koperdák 

nám všetko vysvetlil. Prostredie bolo pekné, na 5 poschodovom internáte sme mali 

aj výťah . Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže! 

Autori článku: F. Slivenský, F. Karabinoš, J. Doro 
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Finančná gramotnosť 

Ako postupovať pri reklamácii? 

Keď sa na výrobku objavia chyby a ja 

chcem uplatniť svoje právo na reklamáciu, 

výrobok nemám ďalej používať, ale je potrebné si toto právo čo najskôr 

uplatniť. Výrobok môžem reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni 

predávajúceho, kde je prijatie reklamácie možné. Zamestnanec, poverený 

vybavovaním reklamácií (ktorý musí byť v prevádzkarni prítomný) ma musí 

poučiť o mojich  právach.  

 

Moje práva možno rozdeliť, podľa toho, či 

sa dá vada výrobku odstrániť alebo nie: 

 

Odstrániteľné vady:  

Ak ide o odstrániteľnú vadu, teda vadu, ktorá sa dá opraviť, 

mám právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto 

odstránenia vady však môžem žiadať aj výmenu veci, ak tým nespôsobím 

predávajúcemu neprimerané náklady. Tiež je dobré vedieť, že predávajúci môže 

vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec za bezchybnú, ak mi tým nespôsobí 

neprimerané ťažkosti. A viete, čo môžete žiadať, ak sa tá istá vada vyskytuje 

opakovane, alebo ak je na výrobku naraz väčší počet vád? V takom prípade môžete 

žiadať výmenu veci alebo vrátenie peňazí (ak žiadate vrátenie peňazí, odstupujete 

tým vlastne od zmluvy). Pre úplnosť uvádzame, že vrátiť alebo vymeniť tovar 

kúpený v kamennej predajni, ktorý nemá žiadne vady nie je Vaše zákonné 

 

právo. Niektorí predávajúci to umožňujú, avšak tí, ktorí to neumožnia, 

neporušujú žiadne právne predpisy. 

 

Neodstrániteľné vady:  

Ak je vada neodstrániteľná a vec pre túto vadu nemôžem riadne užívať, 

môžem žiadať výmenu veci alebo vrátenie peňazí. Rozhodnutie je na mne 

a predávajúci ma nemôže nútiť, aby som namiesto týchto svojich práv 

využil napr. poukážku na ďalší nákup. 

Ak je vada neodstrániteľná, ale nebráni riadnemu užívaniu veci, mám 

právo na zľavu. Keď sa rozhodnem, ktoré z týchto práv uplatním, 

predávajúci na základe môjho rozhodnutia určí spôsob vybavenia 

reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak 

reklamácia nebude vybavená v tejto dobe, mám právo na výmenu veci 

alebo na odstúpenie od zmluvy, teda na vrátenie peňazí. 

A ako má postupovať pri reklamácii predávajúci?  

Ako sme už uviedli, predávajúci je povinný: 

 Poučiť Vás o Vašich právach, na základe Vášho rozhodnutia určiť 

spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 

dní.  

 Okrem toho je však predávajúci predovšetkým povinný prijať Vašu 

reklamáciu a vydať Vám potvrdenie, že ste si reklamáciu 

uplatnili.  

 Ak predávajúci Vašu reklamáciu zamietne a vy ste tovar 

reklamovali do 12 mesiacov od kúpy, je povinný vydať Vám 
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kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Vašej 

reklamácie. 

  Ak predávajúci Vašu reklamáciu zamietne a vy ste tovar 

reklamovali po 12 mesiacoch od kúpy, v 

doklade o vybavení reklamácie musí 

uviesť, komu môžete výrobok zaslať na 

odborné posúdenie. Ak sa odborným 

posúdením zistí opodstatnenosť Vašej 

reklamácie, môžete si ju znova uplatniť a predávajúci Vám už nie je 

oprávnený reklamáciu zamietnuť.  

 Predávajúci je tiež povinný vydať Vám doklad o vybavení  

reklamácie. 

Čo je to odborné posúdenie?  

Odborným posúdením vyjadrenie znalca 

alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou 

alebo akreditovanou osobou (tzv. skúšobne), alebo 

stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na 

vykonávanie záručných opráv, čiže záručného servisu. Iba tieto osoby 

môžu posúdiť výrobok, nikto iný. 

 

Čo je záručná doba? 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú v tzv. záručnej dobe. 

Táto je vo všeobecnosti 24 mesiacov. Avšak existujú výnimky, napr. pri 

použitých veciach 12 mesiacov, pri stavbách 18 mesiacov a tiež platí, že 

predávajúci môže poskytnúť záruku nad rámec zákona, ktorá bude 

presahovať 24 mesiacov. 

Mám právo na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti. 

ezpečné výrobky a služby sú také, ktoré pre nás za bežných 

podmienok nepredstavujú nebezpečenstvo. Sú to výrobky, 

ktoré, keď používame takým spôsobom, ako to určil výrobca 

a na taký účel, na ktorý sú určené, nie sú pre nás nebezpečné. 

Naopak, ak sa používajú na iný účel alebo iným spôsobom, môžu byť 

nebezpečné. Ako príklad si uveďme žehličku. Ak s ňou iba žehlíte, 

nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Ak by ste s ňou však chceli ohriať 

vodu vo vani, mohla by spôsobiť veľmi vážne poranenia. Pokým však pri 

žehlení funguje tak, ako má, ide o bezpečný výrobok. 

 Naopak, nebezpečný je taký výrobok, ktorý už pri riadnom používaní 

predstavuje pre užívateľa alebo jeho okolie nebezpečenstvo. Napríklad 

spomínaná žehlička, ak má zle izolovaný kábel, a preto hrozí riziko 

elektrického šoku. 

A čo v prípade, ak zistím, že mám doma nebezpečný výrobok? Je dobré 

vedieť, že nebezpečné výrobky sú zverejňované na webe Slovenskej 

obchodnej inšpekcie: 

 http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi. 

 Ak zistím, že mám výrobok, ktorý je nebezpečný, môžem ho vrátiť 

predávajúcemu a ten mi je povinný vrátiť peniaze. Ak už nemáte doklad o 

kúpe tohto výrobku, vždy ho môžete vrátiť výrobcovi alebo dovozcovi. 

Autor: Ing. Agáta Kamenická 
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1. Ktorá značka motorovej píly sa vyrába vo Švédsku?  

a) Stihl                                                                                                                             

b) Husqvarna 

c) Mcculloch 

 

2. Do akej kategórie sa radia motorové píly s hmotnosťou 8-10 kg?             

a) ľahké 

b) stredne ťažké 

c) ťažké 

 

3. V ktorom roku vznikla prvá motorová píla? 

a) 1908 

b) 1925 

c) 1850 

 

4. Do akej kategórie patrí motorová píla na domáce práce? 

a) profesional 

b) farmer 

c) hobby 

 

5. Ako sa nazýva stroj na spiľovanie, odvetvovanie a krátenie dreva? 

a) LKT 

b) harvestor 

c) forwarder 

6. Ako sa kedysi dopravovalo drevo? 

a) nákladnými autami 

b) lietadlom  

c) po vode 

 

7. Na čo slúži lesná škôlka? 

a) na pestovanie stromčekov 

b) na ťažbu dreva 

c) na uskladnenie spíleného dreva 

 

8. Kde sa na Slovensku vyrába LKT? 

a) Banská Bystrica 

b) Námestovo 

c) Trstená 

 

9. Ktorý typ LKT bol najpredávanejší? 

a) LKT 80 

b) LKT 120 

c) LKT 81 turbo   

 

10. Ktorá značka motorovej píly vyrábala v minulosti zbrane? 

a) Husqvarna 

b) Stihl 

c) Dolmar 

1.b, 2.b, ,3.a, 4.c, 5.b, 6.c, 7.a, 8.c, 9.c, 10.a 

Pripravili: Gabriel Bereščák a Martin Novotňák z I.A 19 
20 



 
  

 

Lukáš Čisár je žiakom I. – OLT, pochádza  

z obce Odorín a má 15 rokov. Položili sme mu 

zopár otázok, na ktoré nám veľmi rád 

odpovedal. 

 

 

1. Školský rok 2017/2018 sa blíži ku 

koncu. Ako sa Ti tu zatiaľ páči? 

Páči sa mi tu. Tento rok bol prvým a teším sa na ďalšie. 

2. Odporučil by si túto školu aj iným žiakom, ktorí končia ZŠ? 

Áno, odporučil by som túto školu iným, lebo sú tu dobrí učitelia a majstri.  

3. Ktorý je tvoj obľúbený predmet a prečo? 

Náuka o lese, lebo sa tam učíme o prírode, ktorú mám rád. Do prírody 

chodím často a rád s kamarátmi na výlety a turistiku. 

4. Čo rád robíš vo voľnom čase? 

Voľný čas trávim s kamarátmi, vozím sa na motorke a keď je vonku škaredé 

počasie, hrám počítačové hry. 

5. Čo hovoríš na svojich spolužiakov? 

Niektorí moji spolužiaci sú v pohode, ale niektorí sú povahovo nevyspelí. 

6. Čím by si sa chcel v budúcnosti živiť? 

Chcel by som pracovať ako lesník v lese alebo kamionista, pretože chcem 

cestovať po svete a zarábať veľa peňazí. 

7. Kto je tvojím vzorom? Prečo? 

Mojím vzorom je môj otec, pretože sa o nás stará a chcel by som byť ako 

on. 

8. Máš nejaké (zatiaľ) nesplnené sny? 

Chcel by som ísť do USA, pretože chcem vidieť iný svet a spoznať nové 

kultúry. Cestovanie mám rád. Chcel by som mať vlastnú firmu, chcem si 

kúpiť auto Nissan Patrol. 

9. Máš nejaké motto? 

Nemám síce žiadne motto, no snažím sa správať tak, aby som sa za seba 

nemusel nikdy hanbiť.  

 

Ďakujeme za rozhovor!  
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Leto sa nezadržateľne blíži a prázdniny nám 

už netrpezlivo klopú na dvere. Naučte sa s nami zopár základných fráz, ktoré 

sa vám pri cestovaní letom - svetom určite zídu. 

 

Kde je letisko/autobusová stanica/železničná stanica/ prístav? 

Where is the airport/the bus station/the railway station/the port? 

 

Kde nájdem taxi službu? 

Where can I find a taxi? 

 

Kde si môžem zmeniť peniaze? 

Where is the currency exchange? 

 

Viete kde je tento hotel?   Akou linkou cestujem? 

Do you know where this hotel is?  What airline am I flying? 

 

Prepáčte, nerozumiem.   Ako sa dostanem na námestie? 

I’m sorry. I don’t understand.  How do I get to the square? 

 

Ako dlho trvá kým sa tam dostanem? Je to 10 minút chôdze. 

How long does it take to get there?  It takes a 10 minutes walk. 

 

Je to napravo/naľavo.   Choďte stále rovno. 

It’s to the right/to the left.   Go straight ahead. 

 

Stratil som lístok. 

I’ve lost my ticket. 

 
Šťastnú cestu! 

Have a good journey! 

 

 

 

1967/1968 

 Ako je uvedené v kronike: „Školský rok 1967/1968 bol zahájený 

slávnosťou a privítaním učňov I. ročníka. Pri zahájení šk. roku boli 

prítomní: 

 

Riaditeľ školy: Lepeták Michal 

Vedúci odb. výcviku: Olejár Pavol 

Majstri odb. výcviku: Švantner Ján 

Stoják František 

Kvokačka Ján 

Jacko Mikuláš 

Pohančanik Jozef 

Vedúci výchovy: Segľa Peter 

 

Do učilišťa, ktoré bolo premiestnené z Lipoviec do budovy bývalej 

SPTŠ v Bijacovciach nastúpilo 26 učňov do I. ročníka a 21 učňov do II. 

ročníka. ...  

Nové prostredie zapôsobilo hlavne na učňov II. ročníka, ktorí boli 

s novým prostredím veľmi spokojní, nakoľko sú tu oveľa lepšie ubytovacie 

priestory ako v bývalom učilišti v Lipovciach. 

Na členskej schôdzi ŠO-ČZM bol zvolený nový výbor v tomto 

zložení: 

Predseda:  Lazišťan Ladislav 

Tajomník:  Podhajecký Pavol 

Pokladník:  Ščerba Miroslav 

Kultúrny referent: Karásek Július 

Športový referent: Troliga Ladislav 

Člen výboru:  Kollár Ján 

 

Triedny učiteľ pre I. ročník bol Švantner Ján, tr. učiteľ pre II. ročník 

bol Stoják František. 

Pre mimoškolskú prácu boli založené tieto krúžky: Technický, 

ktorého vedúcim bol Pohančarik Jozef, fotografický, ktorého vedúcim bol 

Švantner Ján, strelecký krúžok viedol Stoják František. Vedúci výchovy 

spolu so s. Olejárom mali na starosti objednávku a premietanie filmov. ... 
23 24 



V jesennom období sme sa zamerali na úpravu parku, ktorý bol 

značne zanedbaný. Okrem toho sme boli vo výrobnom výcviku zameraní na 

zber lipového semena. Učni brigádnicky vypomáhali miestnemu JRD pri 

zbere zemiakov.  

V roku 1967 v novembri sme sa zúčastnili na semenárskej súťaži 

učňov II. ročníka v Revúcej, kde naši učni v zložení Kormoš, Onufer, 

Bujnovský obsadili II. miesto.  

V januári t.r. za réžie s. Jacku ŠD-ČSM pri LOU spolu s dievčatami 

z obce Bijacovce zahrali divadlo „Pytliakova žena“. Divadlo malo v obci 

úspech.  

 

V mesiaci február sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Veľkej 

Lomnici, odkiaľ sme dochádzali do Vysokých Tatier na výcvik. 

Za krásami Východoslovenského kraja sme zašli i na Čingov, kde 

sme stanovali. Po riadnej horskej túre sme sa zaúčali do kuchárskeho 

umenia a navarili sme si špeciálny guláš, ktorý podľa toho, že sa rýchlo 

minul nám veľmi chutil. 

V máji prebehla na našom učilišti krajská súťaž v ťažbe dreva. Na súťaž 

sme sa dobre pripravili a obsadili sme I. miesto pred LOU Revúca, Sigord 

a Medzilaborce. ... Školský rok sme ukončili 29.6.1968.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nástroj slúžiaci na obojručné kosenie, žatie, sekanie alebo rezanie 2.Lesný kolesový traktor   3. 

Náradie určené na prenášanie, zdvíhanie a ďalšie manipulačné práce 4. Značka UKT na našej škole 

5.Čo znamená anglické slovo „cherry“ po slovensky? 6.Jednoúčelový pojazdný poľnohospodársky 

stroj, ktorý žne obilie, s adaptérom kukuricu a niektoré ďalšie rastliny 7.Pracovný odev 8.Populárny 

prístroj využívaný najmä poľovníkmi na zachytenie jedinečných záberov divej zveri 9.Zariadenie na 

prepravu sypkých materiálov 10.Zdroj elektrickej energie v automobile 11.Nástroj na upínanie dreva 

12.Prístroj na navaľovanie dreva 13.Zariadenie na približovanie dreva 14.Nástroj na prenos 

krútiaceho momentu 15.Kosačka, ktorá sa používa na kosenie vysokej a prerastenej trávy 

16.Pomôcka na zjednodušenie odvozu materiálu z miesta ťažby 

 

Svoje odpovede vrátane mena a priezviska nám môžete posielať na poddubacik@gmail.com.  
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Krížovka 
Prajeme vám 

príjemné a ... 

(zvyšok textu v 

krížovke). 

Prajeme vám 

príjemné a ... 

(zvyšok textu v 

krížovke). 

 

Krížovku 

si pre vás 

pripravili 

žiaci III.A 
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Nechce sa Ti cez prázdniny sedieť doma ?   

                                                     Tak poď na brigádu  

ALE POZOR!!!  

Ak sa chystáte na brigádu do zahraničia, mali by ste si dôkladne zistiť, či sú 
konkrétne pracovné agentúry dôveryhodné a spoľahlivé. 

Okrem iného budete možno potrebovať aj potvrdenie zo školy:  Pri 
vybavovaní si brigády na Slovensku, je potrebné mať potvrdenie zo školy o 
tom,  že Ste študentom. To si treba vybaviť ešte počas školského roku, 
pretože počas prázdnin v škole nemusíte zastihnúť pána riaditeľa, alebo 
pani zástupkyňu, či inú kompetentnú osobu.. 

Širokú ponuku letných brigád si môžete pozrieť na webových stránkach: 
www.brigada.sk, https://superbrigady.zones.sk, www.pracovne-
ponuky.eu/brigady-na-leto a iné. 

Nás tam zaujali napríklad tieto ponuky vhodné pre vás: 

 

1. Jednoduchá práca pri výrobe počítačov, práca pre študentov na 

linke alebo v sklade, 8 - 12 hodinové zmeny. UBYTOVANIE ZDARMA, 

DOPRAVA ZDARMA 

Miesto práce: Pardubický kraj  

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: až 100 Kč na hodinu, 

termín nástupu: ihneď. 

Druh pracovného pomeru:  na dohodu (brigáda) 

Svoj životopis zašlite  na adresu : alena.velika@wincottpeople.com,  alebo 
zavolajte: 0911 82 82 06 
 
 
 
 
 
 

2. Brigáda na leto v automobilke pri Trnave pre študentov 

 
Spoločnosť: 

 
INDEX NOSLUŠ, s. r. o. 

Mesto: Levoča 

Typ pracovného pomeru: Na plný úväzok 

Plat: 
 cca 850 € v hrubom = cca 650 € v čistom 
 

Hľadáme študentov z celého Slovenska na letnú brigádu do trnavskej 
automobilky. Náplňou práce je skladanie jednotlivých častí vozidla - montáž 
svetiel, prevodoviek a kolies a pod. 
Práca na 3 zmeny (7,5 hod. ranná/poobedná/nočná) od pondelka do 
piatka. Nadčasy vopred ohlásené. 
Na pozíciu Ťa zaškolia odborníci v školiacom stredisku (5 - 7 dní),  
kde získaš certifikát o absolvovaní školenia a následne nastúpiš na danú 
pozíciu na pracovnú zmluvu. 
ĎALŠIE PODMIENKY:   
- zabezpečené stravovanie v jedálni  
- zabezpečený pitný režim  
- stravné lístky za nariadené nadčasy  
UBYTOVANIE:  
-prvý mesiac bývaš zdarma, druhý mesiac Ti prispejeme 30 € 
Viac info na : https://www.profesia.sk/praca/index-noslus/O3422993 
 

3. Letná brigáda: Predavač/ka - pokladník/čka, skrátený úväzok 
Spoločnosť: LIDL Slovenská republika v. o. s. 

Mesto: Kukučinova, Poprad 
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*Časopis Spojenej školy, Bijacovce 1, o.z. SOŠ lesnícka* šk. rok 2017/2018* č. 4 

Ďakujem celému pedagogickému 

zboru za to, že s nami vydržali celé 4 

roky, ktoré boli pre nás najlepšími rokmi 

života.  

PS: Žiaci, učte sa a učitelia, prajem vám 

veľa trpezlivosti.  
Vlado DORKO 

Ďakujem všetkým učiteľom 

a majstrom za to, že sa s nami 4 roky 

trápili. 

PS: Žiaci pamätajte - učiť sa, učiť sa, 

učiť sa!  

Jozef DEMOČKO 

Ďakujem Vám za všetko, čo 

ste pre nás urobili. Ďakujem. 

THANK YOU.  Pán majster 

Závadský, ďakujem za všetko. 

 

Adam ĎURÁK 

Ďakujem všetkým 

učiteľom a majstrom za krásne 

prežité 4 roky. Užili sme si veľa 

zábavy so spolužiakmi a niečo 

sme sa aj naučili.  

 

Lukáš VALIGURA 



 

 

(Zľava hore: A. Vantroba, R. Kaľavský, M. Dzurík, G. Bereščák, M. Novotňák, A. 
Beck, K. Novotný, M. Hockicko, D. Koperdák, A. Baluch, J. Fedor,  

Mgr. Eva Džačarová – tr. učiteľka 
Zľava dole: L. Majovský, L. Čisár, I. Staňa, J. Bonk, D. Čulac 

Chýbajúci: N. Medveď) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ školy:   Zástupkyňa riaditeľa: 

Ing. Pavol Sedlák  Ing. Agáta Kamenická 

 

 

 

(Zľava hore: S.  Maliňák, M. Klembara, F. Slivenský, J. Doro, A. Eliáš, F. 
Karabinoš, B. Biroščák, O. Hanko, J. Školník, J.Slezák, S. Pavlík. 

Zľava dole: G. Popovič, T. Lupták, J. Wendt, A. Duda, 
Mgr. E. Vasilková – tr. učiteľka) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Riaditeľ školy:                    Zástupkyňa riaditeľa: 

                         Ing. Pavol Sedlák       Ing. Agáta Kamenická 

 

 

 



 

(Zľava hore: P. Benedik, P. Hoza, D. Farkaš, M. Solčáni, A. Lesňák, D. Lačný,  
Ing. Ján Mulík – tr. učiteľ, D. Švestka, F. Kollár 

Zľava dole: O. Remias, M .Michalík, V. Uličný, A. Macura, K. Baluch, R. Bendžák 
Chýbajúci: P. Čatloš, P. Džurňák, M. Hric, A. Kolej, M. Richtarčík, J. Talár) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Riaditeľ školy:  Zástupkyňa riaditeľa: 

     Ing. Pavol Sedlák  Ing. Agáta Kamenická 

 

 

 

(Zľava hore: V. Dorko, D, Fehér, J. Mertoš, J. Demočko, A. Ďurák, J. Mačák,  
D. Vajda 

Zľava dole: M. Skalský, Ing. Jaroslav Bučák – tr. učiteľ, K. Vaclavík,  
L. Valigura) 

   Riaditeľ školy:  Zástupkyňa riaditeľa: 

   Ing. Pavol Sedlák  Ing. Agáta Kamenická 


