
 
 
 
 
 
 

  
 
 

      *Časopis Spojenej školy, Bijacovce 1, o.z. SOŠ lesnícka* šk. rok 2017/2018*č.3                                                      

 

*Krúžok 

„Práca s drevom“* 

*Finančná 

gramotnosť* *EXPERT 

Geniality Show* 

*Kvíz* *Anglické 

okienko* *Bontón* 

*Lyžiarsky 

výcvik* 

*Svetový deň 

bez mobilu* 
*Rozhovor 

s bývalým žiakom* *Kvapka 

krvi* 

*
P

R
A

X
* 



Vážení čitatelia Poddubáčika! 
 

V úvode chcem srdečne pozdraviť žiakov  

i zamestnancov školy a zvlášť tvorcov nášho 

pekného školského časopisu. 

 Školský rok je už v druhej polovici 

a mnohým žiakom sa treba vážne zamyslieť nad 

svojimi výsledkami v prvom polroku. Verím, že 

usilovnosťou a zodpovednosťou dôjde k zmene. 

Pri svojich príhovoroch k Vám pripomínam a zdôrazňujem, že škola je skutočne 

prípravou na budúce povolanie. Nefunguje to tak, že ak je niekto svojimi 

vedomosťami slabým, nezodpovedným žiakom, tak prechodom do zamestnania sa 

čarovným prútikom zmení na pracovitého, zodpovedného odborníka. Presnosť, 

dochvíľnosť, vedomosti a odbornosť žiada každý zamestnávateľ a tieto vlastnosti 

sa budujú už v škole. Verím, že naši učitelia, majstri a vychovávatelia spĺňajú, 

svojím prístupom k žiakom poslanie dobrých pedagógov, teda tých, ktorí vedú 

k vedomostiam, zručnostiam, poradia, pomôžu či usmernia.  

 Naša škola je počtom žiakov a pedagogických zamestnancov skôr menšou 

a tým, že sídlime v obci, je tiež raritou. O to viac máme snahu školskými aktivitami 

a prezentáciou na verejnosti neustále zvyšovať kvalitu a úroveň vzdelávania. 

V tejto súvislosti chcem v šk. roku 2017/2018 spomenúť dianie:  

- zahájenie a úspešný štart do nového školského roka, 

- 9. september 2017 – vydarený, pozitívne hodnotený 17. ročník dňa sv. 

Huberta 

- príprava programu, zbieranie materiálov, bulletin  pre 50. výročie 

založenia školy  – termín 30. november 2017, podľa ohlasov a odozvy bola 

akcia školou veľmi pekne pripravená 

- október 2017 – účasť našich žiakov cez projekt Erasmus+ - Lesáci v Česku 

- príprava a podanie projektu – modernizácia telocvične, projekt v hodnote 

140 000,- € (nebol úspešný) 

- príprava nového projektu Erasmus+ pre šk. rok 2018/2019 

- rozšírenie školského poľovnícko-lesníckeho múzea o ďalšie priestory – 

predpokladané otvorenie máj, jún 2018. (Prosíme čitateľov, ak majú vo 

svojom okolí niekoho kto má predmety, ktoré sa hodia do múzea, nech 

dajú vedieť – Ďakujeme.) 

- za najväčšiu udalosť v tomto šk. roku pokladám schválenie nenávratného 

finančného príspevku vo výške 366 372,68 € cez regionálny operačný 

program IROP pre zvýšenie počtu pracovných miest na odbornom 

výcviku, po dlhých rokoch tak príde k významnému skvalitneniu  

vyučovania na odbornom výcviku. Projekt rieši rekonštrukciu a stavebné 

úpravy školských dielní – oprava strechy, strešnej krytiny, nová fasáda 

dielní, nové dvere, okná, garážová brána. Do dielne pribudne nové 

dielenské náradie a obrábacie stroje. Čo je zvlášť povzbudzujúce, zakúpi sa 

nový špeciálny lesný  kolesový traktor pre úväzkové približovanie dreva 

metódou zberného lana spolu s bezúväzkovým približovaním dreva  

hydraulickou rukou s drapákom. Bude spĺňať vysoké kvalitatívne 

parametre vrátane diaľkového ovládania pojazdu a navijaku. 

Na záver môjho príspevku chcem pripomenúť na prichádzajúcu jar, 

ktorá nám prinesie viac svetla, života, zelene i obohacujúce sviatky Veľkej 

noci a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.   

Želám všetkým zamestnancom i žiakom školy radostné prežitie 

Veľkonočných sviatkov, zdravie, šťastie, žiacke a pracovné úspechy. 

 

Ing. Pavol Sedlák 

                  riaditeľ školy 
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23. januára sme boli v kine 

na českej horskej zimnej 

komédii - Špindl. 

 

 

 

 

 

    

  

V rámci turistického krúžku sme 

v januári navštívili Tatry – 

Hrebienok. 

 

 

 

Žiak II.A – Ondrej Hanko, sa zúčastnil 

obvodného kola Olympiády v anglickom 

jazyku a umiestnil sa na 2. mieste. 

Blahoželáme! 

 

 

 

Žiak I.A – Damián Koperdák získal krásne 

druhé miesto v celoslovenskej 

vedomostnej súťaži Expert Geniality 

Show. Gratulujeme! 

 

 

 

Aj tento rok sme podali žiadosť 

o získanie finančného príspevku – 

grantu v projekte Erasmus+KA1.  

 

 

 

Od 19.-23.2.2018 si naši prváci dali oddych od 

učenia a zúčastnili sa lyžiarskeho výcviku. 

     Obsah 
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Dňa 19.2.2018 sa žiaci školy  zúčastnili 

 na pietnej spomienke na popravu Pavla Kalinaja 

pri Obecnom úrade v Bijacovciach. Pavol Kalinaj 

sa narodil v roku 1915 v Bijacovciach. V 

roku 1940 sa zamestnal ako čatár na Hlavnom 

veliteľstve polície v Bratislave. Odtiaľ ho 

prepustili ako nespoľahlivého v roku 1942 kvôli 

odôvodnenému podozreniu z 

ukrývania židovského obyvateľstva. Spolu s 

 Bernardom Jaškom 

pomáhal získavať 

informácie 

o perzekúcii Cirkvi. 17. februára 1951 o 4:55 ráno 

Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja popravili na nádvorí 

súdneho väzenia v Bratislave.  

Dňa 30.11.1990 boli rehabilitovaní rozsudkom 

Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne a 16. 

júna 2004 im prezident republiky udelil Rad Ľudovíta 

Štúra III. triedy in memoriam. V roku 2012 vznikol o 

Pavlovi Kalinajovi a o jeho kolegovi Bernardovi 

Jaškovi dokumentárny film - 22 hláv.  

 

 

 

Zapojili sme sa aj do fotografickej súťaže Fotografia 

Academica 2018. 

 

 

 

 

 

Maturanti absolvovali písomné 

maturitné skúšky zo slovenského 

a anglického jazyka 13. a 14. 

marca. Veríme, že budú úspešní!  

 

 

    

  
 

 
30. novembra minulého 

roku si opäť raz 10 297 

žiakov zo 478 škôl 

z celého Slovenska 

otestovalo svoje vedomosti 

z rôznych oblastí.  

Výnimkou sme neboli ani 

my a expertom sa teda 

pokúšal stať  Jakub Fedor, 

Martin Novotňák a Damián Koperdák  z I. A, Ondrej  Hanko s Filipom 

Slivenským z  II.A, Mário Richtarčík, 

František Kollár aj Dominik Farkaš z 

III.A a Lukáš Valigura, Dávid Vajda 

i Vladimír Dorko zo 4. ročníka. Táto 

vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a 

všetkých typov SŠ overuje vedomosti 

z odlišných tematických okruhov: Góly, 

body, sekundy, Svetobežník, Dejiny, 

udalosti, umenie a Mozgolamy. Vyzdvihnúť 

a pochváliť by sme, okrem všetkých 

zúčastnených žiakov, mali predovšetkým 

prváka Damiána Koperdáka za jeho 

vynikajúce 2. miesto v kategórii O12 okruhu 

Góly, body, sekundy. GRATULUJEME ! 

 

 

 

Pavol Kalinaj 
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Od 19. do 23. februára si 

naši prváci trochu oddýchli od 

školských lavíc a prevetrali svoje 

lyže na lyžiarskom výcviku. 

Prečítajte si ich pocity a dojmy: 

 

 

„Náš lyžiarsky sa konal 

v Krompachoch na Plejsoch. Raňajky sme mali okolo pol ôsmej. Lyžovať sme 

začali o 9:00 a o 11:45 sme išli na obed. Potom sme mali hodinku prestávku...“ 

(Anton Baluch I.A) 

 

„Moje dojmy z lyžiarskeho výcviku sú veľmi dobré. V pondelok ráno sme 

sa všetci zhromaždili pred školou, nastúpili sme do autobusu a pomaly sme odišli. 

Cesta bola pomerne krátka. Keď sme dorazili, ubytovali sme sa v hoteli Relax. 

V izbe sme si povybaľovali veci, po obede sme išli na stredisko, kde sme si niektorí 

požičali lyže, prezuli sme sa a išli sme na 

vlek. Rozdelili sme sa do 2 skupín – tí, čo 

vedeli lyžovať išli s pánom učiteľom 

Mulíkom na najvyšší kopec, a tí, čo nevedeli 

zostali s pánom vychovávateľom Rumanom 

a ten nám vysvetľoval ako sa upínajú lyže, 

ako sa nosia, ako ísť do kopca, ako odopnúť 

lyže, ako mám brzdiť... Potom sme išli na 

vlek a učili sa lyžovať. ... O šiestej sme mali 

večeru a potom sme si išli zahrať futbal. 

Na raňajky sme mali 

každé ráno švédske 

stoly, strava bola 

dobrá. Vo štvrtok sme 

už išli aj na najvyšší 

kopec. V piatok, keď 

sme sa dolyžovali, 

odovzdali sme lyže 

a prišiel po nás 

autobus. Pomaly sme 

odišli na ubytovňu, zobrali sme si veci a odišli sme do školy, kam po nás prišli 

rodičia.“ (Gabriel Bereščák I.A) 

 

„Na lyžiarskom bolo v pohode. Vždy ma lákal snowboard, no a teraz som 

mal šancu a tak som sa naučil jazdiť, keďže na lyžiach už viem dobre. Je to super 

a som rád, že viem novú vec do života. Ubytovanie bolo fajn... varili veľké porcie 

... Bola ma pozrieť aj mamka, pretože odchádzala preč a tak sme boli na pizzu 

a bolo fakt super. Na izbe bolo tiež super, sranda, všetko, ako má byť.“ 

(Igor Staňa I.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 9 



 

17. januára 2018 sa v Poprade 

konalo obvodné kolo Olympiády 

v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnil 

Ondrej Hanko z II.A a úspešne 

reprezentoval našu školu:  

„Moje pocity z olympiády v anglickom jazyku boli tento rok 

trochu iné ako minulý. Pretože som vyhral školské kolo znova, 

nepociťoval som už toľko stresu a nervozity. Na samotnej 

olympiáde v Poprade som si viedol o niečo horšie ako minulý rok, 

no znova som skončil druhý. Zostava otázok a disciplín bola taká 

istá ako minulý rok. Sprevádzal ma a bol mi psychickou oporou pán 

Ondrej Ruman. Bolo to celkom fajn.“ 

 

 

 

„Na súťaž časopisu 

GATE, ktorá sa volala My 

World & My Life som sa 

prihlásil, pretože mi to prišlo 

ako fajn nová skúsenosť. Pri 

tvorbe samotného projektu som 

sa dosť zapotil, pretože jeho 

náplňou bolo pomocou 

obrázkov vyjadriť svoj život 

a záľuby, veci, ktoré mám rád. 

Myslím, že všetko dobre 

dopadlo, dokonca bolo zábavné projekt vytvárať. Môj projekt  by 

však nevyzeral tak, ako vyzeral  bez veľkej pomoci mojej mladšej 

sestry, ktorá je veľmi ambiciózna maliarka. Avšak moja sestra 

nebola jediná osoba, ktorá sa podieľala na dokončení projektu. 

Pomohla mi aj moja triedna učiteľka, p. Vasilková, ktorej chcem 

tiež poďakovať. 

Tak, a teraz mi už len ostáva dúfať, že moja práca postúpi 

ďalej.“ 

 

Pozn. red.: Výsledky súťaže budú zverejnené v májovo-

júnovom výtlačku časopisu GATE. Prvých 7 miest bude 

odmenených poukážkami od Alza v hodnote od 20€ - 270€. Držíme 

Ondrejovi palce! 
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Na našej škole funguje krúžok  

s príznačným názvom ,,práca s drevom“ pod 

vedením majstra odborného výcviku pána 

Františka Zavadského. Žiaci našej školy sa 

vyučia v odbore operátor lesnej techniky, 

teda poznajú technológiu spílenia stromu, jeho opracovania do podoby 

sortimentu, a priblíženia na sklad dreva. Je však dobré, že v rámci tohto 

krúžku sa naučia aj to, čo sa s tým drevom dá robiť ďalej. Ako ho opracovať, 

akú užitočnú vec z neho možno vyrobiť, alebo aké náradie k tomu použiť. 

Vyrobili už množstvo výrobkov: poličky, hokerlík, denká, vešiak na kľúče... 

 

 

 

 

   

Už v Poddubáčiku č.2, šk. rok 2016/17 sme sa zmienili o recyklácii 

dreva a o výrobkoch, ktoré sú v dnešnej dobe ,,in“. Jeden takýto nápad 

dostal aj pán učiteľ Bučák a síce urobiť zo starých drevených paliet ležaté 

police. S tým mu ako inak pomohol vedúci krúžku so svojimi zverencami. 
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Mobil. Neoddeliteľná súčasť života mnohých ľudí, fotoaparát, notes, zdroj informácií, 

zábavy a oddychu. Všetko v jednom. Vedeli by sme si bez neho predstaviť aspoň jeden 

deň? Tohto roku sme si ho pripomenuli 6.2. a takto ho vníma žiak III.A Vincent Uličný: 

„Bez mobilu by som si dlhšie vybavoval veci, ale kúpil by som si hodinky. Mal 

by som však viac času na svoje aktivity.“ (Maroš Michalík III.A) 

 

 „Bez mobilu by som si svoj život v tejto dobe nevedel už 

vôbec predstaviť. Prečo? Lebo za posledné roky mobily ovládajú 

nás, nie my ich. Vedeli by ste si predstaviť, že si nemôžete pozrieť 

e-mail, odpísať na správu na Facebooku alebo si pozrieť krásu žien 

na Instagrame, urobiť si „selfie“ či zavolať mamke, čo varila na 

obed? Ja tiež nie . Mne iba stačí, keď mám vybitý mobil a už 

mám „absťák“. Jediné, čo sa mi nepáči je, že keď prídete do nejakého podniku, všetci sú 

na mobiloch.“ (Damián Lačný III.A)  

 

„Neviem si predstaviť žiť bez mobilu. Cez telefón si všetko viem vybaviť 

a nemusím chodiť po úradoch. Bez telefónu by som bol stratený.“ (Matúš Solčáni III.A) 

 

„Myslím si, že život bez mobilu by sa zmenil k lepšiemu. Ľudia by medzi 

sebou viac komunikovali zoči-voči, viac by sa socializovali. Bolo by to lepšie aj pre 

deti, pretože by sa naučili lepšie správať a naučili by sa trošku komunikovať s ľuďmi, 

ktorých nepoznajú.“ (František Kollár III.A) 

 

„Vedel by som si predstaviť môj život bez telefónu. Ale aj keď je pre mňa 

dôležitý, neovláda ma. Používam ho iba na fotky, volania a internet, no nepozerám 

doňho celý deň. Je smutné, že mobil držíme v rukách viac, ako ruky svojej milovanej 

osoby. Možno by na nich ľudia neboli až takí závislí, keby sme ostali pri „tlačítkových“ 

mobiloch, ktoré nemajú až tak veľa funkcií.“ (Mário Richtarčík III.A) 

 

„Osobne by som dokázal fungovať bez telefónu. Otázka znie, či je nutné 

dobrovoľne sa obmedzovať. Dnešné telefóny majú množstvo aplikácií, ktoré uľahčujú 

život. Je ale smutné, že niektorí ľudia nedokážu bez telefónu začať normálne deň. Keby 

som bol prinútený žiť bez telefónu, dokázal by som sa prispôsobiť.“ (Vincent Uličný III.A) 

 

 14 
15 



 

 

 

Dňa 14.2.2018 sme si tak ako každý rok pripomenuli sviatok sv. Valentína. 

Nie je to však len deň všetkých zaľúbených, láska sa prejavuje rôznymi spôsobmi 

a jedným z nich môže byť aj darovanie krvi. Trvá to len chvíľku, no tým, čo nás 

nič nestojí, môžeme prispieť k záchrane života. A takto to vníma náš tretiak, Aleš 

Lesňák: 

„Jedného dňa som sa rozhodol spolu s mojou 

iniciatívnou mamkou darovať krv pre niekoho, kto to 

skutočne potrebuje. A tak som 15.2.2018 navštívil 

levočskú nemocnicu, konkrétne transfúzno-

hematologické oddelenie. Hneď po príchode som 

vyplnil dotazník a registračný list darcu. Asi po 

hodine som šiel na odber krvi, ale len na jej vzorku. 

Potom si ma vyšetrili, či nie som chorý, nemám 

teplotu alebo vysoký tlak. Netrpezlivo som čakal na výsledky a keďže boli 

v poriadku, mohol som ísť na to. Po odbere krvi som sa cítil v pohode, len fest sa 

mi točila hlava. To bolo všetko. Stálo ma to len krátku chvíľu, no mal som z toho 

super pocit pomoci a k tomu ešte aj lístok na obed, ktorý mimochodom celkom 

chutil. Týmto chcem poprosiť všetkých, ktorí majú 18 rokov, aby sa odvážili ísť 

darovať krv, lebo nikdy neviete kedy ju budete potrebovať aj vy.“ 

 

Pozn. red.: Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18  

do 65 rokov. Či je darca vhodný na odber krvi posúdi individuálne odborný 

zdravotnícky pracovník priamo na hematologicko-transfúznom oddelení 

v levočskej nemocnici. Deň pred odberom by mal darca veľa piť, nejesť mastné 

jedlá, nepiť alkohol a ráno by si mal dať ľahké raňajky. 

Pokiaľ sa tiež chcete zapojiť do darovania krvi, stačí prísť na oddelenie 

hematológie a transfuziológie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, 

každý utorok a štvrtok od 7:00 do 11:00 hodiny. V prípade väčších skupín sa 

môžete objednať na čísle 053 3913370.   
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Finančná gramotnosť 

Ochrana spotrebiteľa 

        Kto je spotrebiteľ ? 

  Boli ste dnes v obchode? Prišli ste do 

školy autobusom? Kúpili ste si niečo cez internet a potom ste sa to 

rozhodli vrátiť? Kúpili ste si nový mobil na paušál? Chystáte sa do 

reštaurácie? Viete, že vo všetkých týchto situáciách vystupujete ako 

spotrebiteľ a zároveň máte určité práva? Kto je teda spotrebiteľ a aké 

má práva? 

potrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a 

plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho 

podnikania ani zamestnania. Spotrebiteľmi sme teda 

všetci, keď nakupujeme výrobky alebo služby a pritom 

nevystupujeme ako podnikatelia ani zamestnanci. Ak 

sa však napr. rozhodne ísť na nákup podnikateľ, aby 

zariadil svoju firmu novým nábytkom, ochrana spotrebiteľa sa 

naňho vzťahovať nebude. Na druhej strane, ak sa podnikateľ 

vyberie do kina (teda nekoná v rámci predmetu svojho podnikania) 

ochrana spotrebiteľa sa naňho vzťahuje. 

     Čo je spotrebiteľská zmluva?  

 

Uviedli sme, že sa spotrebiteľom 

stávame vtedy, keď pri uzatváraní a plnení   

spotrebiteľskej zmluvy nekonáme ako podnikatelia alebo 

zamestnanci. Ale čo je vlastne spotrebiteľská zmluva? 

Vznikne spotrebiteľská zmluva, keď si niečo kúpim v obchode? A 

čo ak si stiahnem do mobilu aplikáciu? 

           

Kto je dodávateľ? 

Dodávateľa možno charakterizovať ako osobu, 

ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

svojho podnikania. Definíciu si ľahko zapamätáte, je opačná ako v 

prípade spotrebiteľa.  

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

Zdala sa Vám už niekedy spotrebiteľská zmluva, ktorú ste 

uzavreli ,veľmi nevyvážená a vo Váš neprospech? V takom prípade 

by ste mali vedieť, že Vám ochranu poskytuje Občiansky zákonník. 

Podľa Občianskeho zákonníka totiž platí, že spotrebiteľské zmluvy 

nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v 

neprospech spotrebiteľa. Ide o tzv. neprijateľné podmienky. Sú to 

napríklad ustanovenia, ktoré musí spotrebiteľ plniť, aj keď nemal 

možnosť sa s nimi oboznámiť pred uzavretím zmluvy, alebo o 

ustanovenia požadujúce zaplatenie neprimerane vysokej pokuty od 

spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoju povinnosť.  

Neprijateľné podmienky sú neplatné. To znamená, že sa ich plnenia 

dodávateľ nemôže domáhať a spotrebiteľ nie je povinný ich plniť. 

 

 

 

Očakávania = realita  

 

 

 

 

S 
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Zopár práv spotrebiteľa a 

povinnosti predávajúceho 

1. Aby som sa vedel správne rozhodnúť či nejakú vec 

alebo službu kúpiť alebo nie, mám právo  byť informovaný.  

Toto právo zahŕňa:  

  informácie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služby 

 informácie o tom,  ako výrobok použiť, zmontovať, udržiavať 

a skladovať 

 informáciu o prípadnom nebezpečenstve, ktoré môže 

vzniknúť z nesprávneho použitia 

 údaje o výrobcovi (alebo aj o dovozcovi a dodávateľovi) 

 údaje o miere alebo množstve 

 údaje o cene 

 právo, aby mi bol výrobok predvedený, ak to jeho povaha 

umožňuje atď.  

Ak je to potrebné, predávajúci je povinný priložiť k výrobku aj 

návod (čo je bežné napríklad pri elektronike). Ak sa vyššie 

uvedené informácie poskytujú písomne, musia byť v slovenskom 

jazyku. To však nevylučuje, aby boli informácie okrem slovenčiny  

 

 

poskytnuté aj v iných jazykoch, alebo prostredníctvom 

piktogramov či iných symbolov. 

ôležitou spomedzi uvedených informácií je cena. 

Predávajúci je povinný zreteľne označiť výrobok aj 

službu cenou alebo cenu inak vhodne sprístupniť. 

Informácia o cene pritom nesmie vzbudzovať dojem, že cena je 

nižšia ako v skutočnosti, že určenie ceny závisí od okolností, od 

ktorých v skutočnosti nezávisí, že cena môže byť zvýšená, znížená 

či nezmenená, aj keď tomu tak nie je a pod.  

2.) Predávajúci je povinný vydať mi doklad o kúpe.  

3.) Mám právo na výrobky a služby v bežnej kvalite.  

4.) Keď si už výrobok kúpim a objavia sa na ňom chyby (vady), 

mám právo reklamovať.  

Ing. Agáta Kamenická 
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Krátky Poľovnícky kvíz 
Vážení poľovníci a adepti poľovníctva. Otestujte svoje 

schopnosti a oprášte 
vedomosti. Prekvapilo vás niečo? Ukážte samým sebe, na čom 

ste. 
 

1. Daniel škvrnitý je :   

a) pôvodný slovenský druh                                                                                                                                                                                    

b) bol dovezený zo Severnej Ameriky                                                                                                  

c) bol dovezený z Juhozápadnej Ázie         

                                                                                           

2. Mláďatá vlka dravého sa rodia :                                                                                

a) slepé a zarastené                                                                                                                                

b) slepé a bezsrsté                                                                                                                                   

c) vidiace a zarastené                 

                                                                                                             

3. V ktorom mesiaci rodí medveď hnedý mladé :                                                                        

a) v januári                                                                                                                                                   

b) v marci                                                                                                                                                   

c) septembri                    

                                                                                                                           

4. Na Slovensku najbežnejšia raticová zver je :                                                             

a) jelenia                                                                                                                                                      

b) srnčia                                                                                                                                                       

c) diviačia 
 

5. Mačka divá má na konci chvosta :                               

a) biely fľak 

b) čierny fľak 

c) žiaden fľak 

 

6. Biely koniec chvosta líšky sa nazýva:    

a) kvietok 

b) bielko 

c) rýdzik 

 

7. Svetlá srsť na bokoch tela muflóna je : 

a) hrb 

b) hrebeň 

c) sedlo 

 

8. Medveď hnedý zaberá približne: 

a) 30 % územia 

b) 20 % územia 

c) 15 % územia 

 

9. Kly diviaka sú : 

a)  vyvinuté očné zuby b)  vyvinuté zuby múdrosti c) nie sú zuby 

                 Pripravil: Ondrej Hanko II.A                                   

         Správne odpovede : 1:c,2:b,3:a,4:b,5:b,6:a,7:c,8:a,9:a 
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Marek Majkuth bol naším 

žiakom a minulý školský rok sa 

s nami rozlúčil úspešným 

absolvovaním maturitnej skúšky. 

Porozprával nám, ako si spomína 

na školské časy a čomu sa 

v súčasnosti venuje. 

 

 

1. Ako si s odstupom času spomínaš na našu školu? 

MM: Na školu spomínam v dobrom...aj keď som mal temné chvíle. Vždy 

spomínam na profesionálny prístup majstrov, pedagógov a ich zástupcov, na 

ich pripravenosť na daný predmet či znalosti. 

 

2. Ak by si mohol vrátiť čas, čo by si urobil ináč? 

MM: V podstate by som neurobil ináč vôbec nič okrem jednej maličkosti... 

Zaviedol by som tam prísnejší režim, ktorý by pripravil študentov na to, aby 

pochopili, že keď odídu zo školy, že už sa budú starať sami o seba, hľadať si 

prácu či brigádu. 

 

 

3. Ak by si si mohol ešte raz 

vybrať, išiel by si študovať na 

našu školu? 

MM: Áno, išiel by som. Mal som 

záujem o túto školu, keď som sa 

dopočul, že je tam veľký park a kaštieľ. 

Nedalo sa odmietnuť študovať v 

historickej pamiatke z rodu 

Csákyovcov... 

 

4. Čomu sa v súčasnosti venuješ? 

MM: Momentálne pracujem ako vojak druhého stupňa (2st.) ozbrojených 

síl Slovenskej republiky (OSSR), slúžim na 23.motorizovanom prápore v 

Trebišove na vojenskom útvare 1104. 

 

5. Venuješ sa ešte poľovníctvu? 

MM: Áno, venujem sa ešte poľovníctvu, mám na to čas cez víkendy. 

Chodím sa poprechádzať do lesa, sem tam na nejakú poľovačku a chodím aj 

prikrmovať. 

 

6. A ako sa majú mangalice a diviaky vo vašej obore? 

MM:   majú sa dobre, žijú, dýchajú, majú sa fajn. Nič im nechýba, 

majú prirodzené prostredie a to im stačí. Dokázali sme vychovať až 50 

kusov diviačej zveri v priebehu 12 rokov, čo je pri redukovaní a staraní sa 

veľmi dobré. 
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7. Kde sa vidíš o 10 rokov? 

MM: O 10 rokov ? Ťažko povedať, ale 

chcel by som sa vidieť vo funkcii 

desiatnika a ostať v Trebišove - v armáde, 

v mojom „digitálnom živle“. 

 

8. Ako si využil vedomosti 

a zručnosti, ktoré si získal v škole? 

MM: No použil som ich kdekoľvek. Cez 

leto som ich využíval a pracoval naplno v 

lese. Pri výučbe pána Jaroslava Bučáka v 

teoretickej časti som sa aj veľa naučil. Mal 

dobrý prístup, aj keď to niektorí nevedeli 

oceniť. Ďakujem aj majstrom Štefanovi Koperdákovi a Františkovi 

Zavadskému za dobrý prístup v praktickej časti, kde som sa tiež naučil dosť 

veľa, napr. ako pracovať s pílou, s LKT a UKT, HR a podobne. Vážim si to 

a bolo mi to platné, keďže som vedel, že v lese som ako doma. Sám som to 

zistil aj na vojne. 

 

9. Venuješ sa ešte svojmu hobby – vypaľovaniu do dreva? 

MM: No moje hobby už slabne, ale môj brat v tom stále pokračuje. Ja 

už nemám toľko času, aby som stíhal aj niečo navyše ako kedysi. 

 

 

 

 

10. Nechystáš svadbu? 

MM: Nie nie, ešte nechystám svadbu, je to na mňa ešte skoro. Zanedlho 

budem mať 20 a to je ešte ďaleká budúcnosť. Mne je s priateľkou takto 

dobre, netreba sa ponáhľať, lebo čím skôr to príde, tak to skôr aj odíde. Ale 

šťastie si treba držať v hrsti ;-) . 

 

11. Ako si momentálne zarábaš na živobytie? 

MM: No zarábam si prácou u vojska, som štátny zamestnanec, takže viac k 

tomu hovoriť netreba. !!! Slúžim vlasti !!! Čoskoro navštívim školu, takže 

sa teším opäť na návrat do starých čias. 

 

 

Marekovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu veľa 

pracovných aj súkromných úspechov. 
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What are your symptoms? 
Aké máte príznaky? 
 
I have got a temperature. 
Mám teplotu. 
 
I’m in a lot of pain. 
Mám veľké bolesti. 
 

 
I’ve got a pain in my back/chest   Do you have any allergies? 
Bolí ma chrbát/hrudník.   Ste na niečo alergický/á? 
 
I’m asthmatic/diabetic/epileptic.  Where does it hurt? 
Som astmatik/diabetik/epileptik.  Kde vás to bolí? 
 
I’m having difficulty breathing.   It hurts here. 
Mám problémy s dýchaním.   Bolí ma to tu. 
 
How long have you been feeling like this? Take me to the hospital. 
Ako dlho sa takto cítite?    Vezmite ma do nemocnice. 
 
I think I might be pregnant.   
Asi som tehotná. 
 
Your blood pressure’s low/normal/high. 
Váš krvný tlak je nízky/opitmálny/vysoký. 
 
I’m going to give you an injection. 
Pichnem Vám injekciu. 
 
You should stop smoking/drinking alcohol. 
Mali by ste prestať fajčiť/piť alkohol. 
 

 
Pravidlá spoločenského správania 
 
Poznať spoločenské správanie nie je síce v živote to najdôležitejšie, no je 

prejavom určitej uvedomelosti. Dnes sa mu už bohužiaľ nevenuje až taká veľká 

pozornosť ako kedysi, keď bolo prirodzené pobozkať dáme ruku, otvoriť dvere, 

dať prednosť či pomôcť do kabáta.  

 

Na galantnosť sa začala upriamovať pozornosť 

vo Francúzsku za čias Ľudovíta IV (17.-18.st.). Vtedy 

sa muži postavili na prejav úcty, keď do miestnosti 

vstúpila žena a posadili sa až vtedy, keď si žena sadla, 

resp. keď ju usadili.  Chodili vedľa ženy bližšie k ceste, aby ju v prípade 

nepriaznivého počasia neošpliechalo auto, prípadne iný vtedajší dopravný 

prostriedok. Muži vždy zaplatili účet. Dnes by mal gentleman zaplatiť účet aspoň 

na prvom rande.  

 

V súčasnosti spoznáme správneho gentlemana podľa:  

1. oblečenia, ktoré by malo byť bez ohľadu na štýl 

vždy čisté a voňavé 

2. presnosti – včasným príchodom dávame človeku 

najavo, že si ho vážime 

3. narábania s mobilom – ak ste v spoločnosti, je 

nezdvorilé písať sms-ky, maily alebo hrať hry. 

4. vyjadrovania sa –gentleman nepoužíva hrubé výrazy, nerozpráva 

neslušné vtipy, neskáče do reči druhým, vie sa poďakovať, pozdraviť 

a poprosiť 

5. pitia alkoholu – správny gentleman by sa mal uspokojiť s jedným 

drinkom  30 31 



 

6. chodenia po schodoch - ak má dáma dlhú róbu alebo 

šaty, muž ide po schodoch vždy za ňou, aby ju chránil 

pred prípadným pádom. Ak má žena krátku minisukňu, 

z pochopiteľných dôvodov žena kráča hore schodmi až 

po mužovi. 

 

POZDRAV 

Muž vždy zdraví ženu ako prvý a to aj vtedy, ak mu je 

podriadená. Mladší sa zdraví staršiemu a podriadený 

nadriadenému. Povinnosťou ženy je pozdrav vľúdne prijať 

a opätovať. Muž by nemal mať na hlave klobúk alebo čiapku a 

už vôbec by v ruke nemal držať cigaretu.  

Ruku ako prvá podá spoločensky významnejšia osoba. 

 

PREDSTAVOVANIE 

Ak sme v pozícií toho, kto má zoznámiť dve osoby, vždy predstavíme 

spoločensky menej významnú osobu človeku významnejšiemu, muža 

predstavujeme žene a mladšieho staršiemu. Pri predstavovaní musia muži stáť, 

žena môže sedieť ak jej predstavujeme muža alebo výrazne mladšiu ženu.  

 

TYKANIE 

Tykanie v pracovných kolektívoch uľahčuje spoluprácu. Vždy ho však 

navrhuje osoba spoločensky významnejšia, žena mužovi, starší mladšiemu 

a nadriadený podriadenému. 

 
 

 

 

 

 

1966/1967 
„Školský rok 1966/1967 bol zahájený privítaním učňov I. ročníka. 

Pri zahájení nového školského roka boli prítomní: 

Riaditeľ školy: Lepeták Michal 

Ved. odb. výcviku: Olejár Pavol 

Majstri OV: Jacko Mikuláš, Kendra Vladimír, Stoják František, 

Kvokačka Ján, Švantner Ján 

Vedúci vychov.: Melník Ján 

 

Do školy nastúpilo 76 učňov, ktorých počet sa postupom času 

upravil na 72. Prvý ročník navštevuje 30 učňov, druhý ročník 42. 

Počas školského roku bol prijatý aj nový majster odb. výcviku: 

Pohánčarik Jozef. 

32 
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Na členskej schôdzi ŠOČSM bol zvolený nový výbor školskej 

organizácie ČSM: 

Predseda: Krajňak Ján 

Podpredseda: Tóth Ján 

Tajomník: Lelák Ladislav 

Kult. referent: Šoltsik Marek 

Šport. referent: Ungvarský Jozef 

Zdravotník: Tebeľak Ján 

 

V minulom r. 1966 sa v škole vyskytla infekcia črevného 

onemocnenia, dyzentéria, ktorá čiastočne ochromila činnosť školy. Trvala 

od polovičky septembra 1966 do začiatku decembra 1966. 

 

Vo februári 1967 sa družstvo školy zúčastnilo na lyžiarskych 

majstrovstvách Východoslovenského kraja dorastencov lesníckych 

a poľnohospodárskych škôl a učilíšť v Sabinove. Z mladších dorastencov 

najväčší úspech dosiahol žiak Miščik v zjazde. Ostatní podali iba priemerné 

výkony. 

 

Za veľmi dobré výsledky v zbere semien bola škola odmenená 

čestným uznaním, ktoré udelil škole lesný závod v Spišskom Podhradí. 

Počas celého mesiaca apríl 1967, sa učni zúčastňovali brigád pri výsadbe 

nového lesného porastu na polesí v Šindliari a v okolí Krompách 

a Bijacoviec. 

 

V máji sa družstvo školy zúčastnilo ťažobnej súťaže v rámci kraja 

v Medzilaborciach, kde obsadilo 2. miesto. Na záver školského roku 

absolvovali učni exkurziu v rámci odborného výcviku. Navštívili niekoľko 

závodov spracúvajúcich drevo na území Slovenska.“ 

 

 

...pokračovanie nabudúce... 

 

 

 

 

Krížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 univerzálny kolesový traktor, 2 časť auta, 3 hlavné mesto Ruska, 4 plemeno psa, 

výkonný poľovný durič, farbiar, 5 najrozšírenejší ihličnatý strom na Slovensku z čeľade 

borovicovité, 6 les po anglicky, 7 ručný pracovný nástroj, ktorý sa používa na 

opracovanie dreva sekaním, 8 pevne uložená otočná cievka, navíjací bubon, 9 menší 

vodný tok, 10 nadzemný rastlinný orgán spájajúci koreň s listami a kvetmi, 11 žlté 

tropické ovocie, 12 pozorovateľňa poľovníka pri love, 13 typ ťažkého lesného vozidla, 

ktorý sa špecializuje na výrub, odvetvovanie a skracovanie stromov, 14 slová s rovnakým 

významom, 15 to, čo naši žiaci nikdy nepustia z ruky, 16 športová disciplína, ktorá nám 

priniesla zlato na ZOH 2018 v Pjongčangu 

 

Svoje odpovede vrátane mena  nám môžete posielať na e-mail: poddubacik@gmail.com. 

Jedného z vás vyžrebujeme a odmeníme. 
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V krížovke 

nájdete 

odpoveď na 

najčastejšiu 

otázku našich 

maturantov: 

„Kto nám 

bude 

opravovať 

maturitné 

slohy?“  
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BREBT(IY 

  

 

 

 

 

Aj majster tesár sa utne  A aj naši  

šikovní žiaci nás občas pobavia svojimi 

originálnymi výrokmi. Tu sú niektoré 

z nich  

 

 

„Nezáleží na tom, jak človek vyzerá, ale jak vyzerá.“  

 

„Kto je autorom diela Neprebudený?“ 

„Ondráš Machuľa.“  

(Ondráš Machuľa je hlavnou postavou diela, no autor je Martin 

Kukučín.) 

 

„Na aké písmeno sa končí neurčitok?“ 

„No ne-ur-či-to-K. Takže K.“  

(Neurčitok je neurčitý slovesný tvar, napr.: čítať, písať, študovať... 

Správna odpoveď je Ť.) 

 

„Aká Katka, taká dcéra.“ 

 

„Aký je rozdiel medzi epikou a lyrikou?“ 

„Žiak: Epika je lyrický žáner.“ 
(Hlavným znakom epiky je 

dejovosť, lyrika je nedejová.) 

 

„Aké rýmy poznáme?“ 

„Rýmované.“  

(Rým môže byť združený, 

obkročný, striedavý...). 

 

      *Časopis Spojenej školy, Bijacovce 1, o.z. SOŠ lesnícka* šk. rok 2017/2018*č.3                                                      

36 


