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FESTO NA KOLESÁCH

5. októbra 2017 sa objavila na parkovisku pod oknami našej školy
dodávka s výrazným nápisom FESTO.
Naša zvedavá študentská duša hneď pátrala,
kto alebo čo sa ukrýva za spomínanou skratkou.

NAŠI EX

V dnešnom čísle školského časopisu prinášame
ďalšiu časť rubriky približujúcej osudy
a názory bývalých študentov našej školy.
Tentokrát vám predstavíme hneď dvoch absolventov.

KLEBETNÍK

Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, ktorá na našej škole učí
predovšetkým slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku,
vo voľnom čase rada chodí na turistiku, cvičí jogu,
číta a medzi najdôležitejšie veci v živote zaraďuje
zdravie a pokoj v duši. Áno, reč je o...
Ročník: XXXII

Cena: 0, 40 €
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EDITORIÁL
Súlad i kontrast
protikladov. Život
plný pevných istôt aj
prchavých meniacich
sa okamihov.
Niektoré hodnoty
pretrvávajú stáročia.
Menia sa len ľudia.
Tak je to aj
v životnom príbehu našej priemyslovky.
Školské triedy nasiaknuté snahou odovzdať
a (ne)prijať poznatky, zručnosti, skúsenosti,
ale aj vôňou študentských lások, šibalstiev,
nezištných priateľstiev.
Neustále sa však menia žiaci, občas učitelia.
Nekonečný kolobeh jedinečných
študentských príbehov.
Ani neviem ako, ale ten môj čas
stredoškolského štúdia sa blíži ku koncu.
Z trochu nesmelej prváčky sa na môj vkus
až príliš rýchlo stala štvrtáčka. Začínam sa
otáčať späť, spomínať, rekapitulovať.
S nezabudnuteľnými spomienkami sa spája
aj práca v redakčnej rade školského
časopisu. Spoločne sme plnili jeho stránky
kritickými postrehmi, aktuálnymi
udalosťami, rozhovormi s talentovanými
spolužiakmi. Spovedali sme učiteľov,
realizovali ankety, humornou dvojstránkou
sa snažili pobaviť. Pátrali sme po bývalých
absolventoch, ale aj po zaujímavostiach
a výsledkoch športových podujatí. Fotili
sme, kreslili, občas písali básne... Ale
hlavne, vždy sme sa úprimne tešili, keď sme
dokázali dať dokopy nové číslo.
Onedlho odovzdám svoje šéfredaktorské
žezlo niekomu z vás, z mladších
spolužiakov s vierou, že priemyslovácky
STROJÁR ešte dlho nezanikne. Ale dovtedy
si prácu v jeho redakčnej rade vychutnám.
Takže opäť - príjemné chvíle strávené
v spoločnosti nového čísla školského
časopisu Vám želá
Vaša
šéfredaktorka
Daniela
Foto zadná strana: M.M., O.K.
Grafická realizácia obálky: Juraj Kačaba
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Aktuálne 3

2017/2018 - začíname
Otvorenie školského roka 2017/2018 sa na
našej škole nieslo v slávnostnejšom duchu
ako v uplynulých rokoch. Študentov
a pracovníkov SPŠ Myjava privítal
4. septembra 2017 okrem riaditeľa školy
Ing. Andreja Dugu aj trenčiansky župan
Ing. Jaroslav Baška. Spolu symbolickým
prestrihnutím
pásky odovzdali
do užívania
vynovenú
telocvičňu.
Investícia za viac
ako 160 tisíc eur
zahŕňala výmenu
palubovky,
vymaľovanie
priestorov
telocvične, nové
sedačky
i sociálne
zariadenia
a strechu nad
sociálnymi
zariadeniami.
Ing. Baška a Ing. Duga pri strihaní pásky

Začiatok školského roka sme využili ako
príležitosť na krátky rozhovor s riaditeľom
školy Ing. Andrejom Dugom.
Ako hodnotíte uplynulý školský rok v SPŠ
Myjava?
Začnem od našich už bývalých žiakov.
V uplynulom školskom roku sme do
„dospeláckeho“ sveta vyslali 93 maturantov
a 10 učňov. Viacerí z nich nás počas štúdia
úspešne reprezentovali. Za všetkých
spomeňme aspoň Lukáša Rybnikára, ktorý
získal cenu sponzora na súťaži Technická
myšlienka roka, či Martina Medňanského
a jeho 2. miesto v 3D modelovaní. Som rád,
že sme sa zapojili i do iných pekných akcií,
napr. Záložka do knihy spája slovenské školy.
V neposlednom rade ma potešili svojím
prístupom žiaci zapojení do rôznych zbierok
od Bielej pastelky až po Deň narcisov.
S firmami v našom regióne sme nadviazali
užšiu spoluprácu smerujúcu k príprave žiakov
pre ich zamestnanie. Vďaka týmto vzťahom

sme sa mohli zapojiť aj do finančne
náročnejšieho podujatia H2AC, kde si žiaci
zmerali sily s 18 tímami z celého Slovenska
v konštruktérskych schopnostiach.
Počas celého roka sme sa pripravovali na
vstup do systému duálneho vzdelávania, čo si
vyžadovalo
mnoho
návštev vo
firmách, ako
i na
základných
školách.
Výsledkom
boli stretnutia
zástupcov
zamestnávateľov s rodičmi
našich už
terajších
žiakov.
Najväčšia
zmena, čo sa
týka vybavenia školy, sa začala koncom
školského roka. Chcem využiť túto príležitosť
a poďakovať sa žiakom, ale i kolegom za
ochotu zapojiť sa do manuálnych prác
smerujúcich k vynoveniu našej telocvične.
Intenzívne práce pokračovali počas celých
prázdnin. Prvé ohlasy boli pozitívne a verím,
že i niektorých „chorých“ budú
zrekonštruované priestory motivovať
k podávaniu športových výkonov
na palubovke a nie na lavičke.
Veľmi ma teší, že pre štúdium techniky u nás
sa rozhodlo 74 nových žiakov, ktorým by som
rád zaželal veľa úspechov v štúdiu.
Čo nové pripravuje škola v školskom roku
2017/2018?
V aktuálnom školskom roku sa chceme
zamerať na zintenzívnenie spolupráce so
základnými školami vo forme rôznych aktivít
zameraných na predstavenie technických
odborov ako cesty k úspešnej budúcnosti.
Prvou takouto akciou bola súťaž Mladý
mechanik, ktorej sa zúčastnilo 8 družstiev
z piatich základných škôl. Ďalej budeme
organizovať v našich dielňach aktivitu
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Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 vo vynovenej telocvični

zameranú na zoznámenie sa so strojovou
výrobou.
V rámci programu Erasmus+ chceme
nadviazať na spoluprácu s partnerskou školou
v Uherskom Hradišti a využiť tvorivý
potenciál našich
žiakov pri vývoji
jednoduchšieho
robota použiteľného
deťmi od 12 rokov.
Veľa úsilia vložíme
do prípravy a snáď
ešte tento školský
rok i realizácie
projektov
zameraných na
zvyšovanie kvality vzdelávania vo forme
modernizácie vybavenia odborných učební.
Vďaka ochote mojich kolegov sa snažíme
zvyšovať kultúru prostredia školy, aby sa tu
všetci návštevníci (každodenní i občasní) cítili
dobre.
V rámci už spomínaného duálneho systému
by sme radi rozšírili našu spoluprácu

s ďalšími zamestnávateľmi, aby počet žiakov
študujúcich v odboroch potrebných pre prax
aj naďalej rástol.
Celý školský rok bude opäť podriadený
hlavnému cieľu – pripraviť našich žiakov tak,

aby mohli zaslúžene postúpiť do ďalšieho
ročníka, a tých v posledných ročníkoch tak,
aby úspešne zvládli záverečné alebo maturitné
skúšky a mohli začať budovať svoju kariéru.
Pri plnení tohto cieľa prajem všetkým žiakom
a kolegom veľa úspechov.
Za rozhovor ďakuje redakčná rada
foto: M.B.
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Neobyčajný obyčajný človek
ING. MILAN ZEMAN
(19.11.1947 – 30.9.2017)
Na SPŠ Myjava pôsobil od roku 1975 do
roku 2009, z toho v rokoch 1988 - 2009
ako riaditeľ školy
30. septembra 2017 v sobotňajších podvečerných
hodinách v kruhu tých, ktorých mal najradšej, dotĺklo
srdce človeka. Človeka. Skutočnej osobnosti. Učiteľa.
Riaditeľa. PÁNA RIADITEĽA. Prísneho, spravodlivého,
hlboko ľudského. Človeka, o ktorom nepíšu noviny,
netočia sa filmy, nerobia sa rozhovory..., ale o to viac
skutočnej osobnosti. Pre tých, ktorí ho poznali, ktorí
s ním spolupracovali, ktorých riadil, ktorých učil.
Niekto si autoritu vynucuje, niekto si ju kupuje a niekto
ju získava ako prirodzenú schopnosť podopretú svojou
prácou, svojimi činmi, svojím morálnym kreditom.
Takým bol pre nás - svojich kolegov, takým bol pre
svojich žiakov.
Bol vizionár. Naša škola, SPŠ Myjava pod
jeho vedením, dovolím si neskromne tvrdiť,
patrila k najlepším na Slovensku. Videl do
budúcna, bránil ju, zveľaďoval v ťažkých,
zložitých obdobiach. Prvý prichádzal,
posledný odchádzal. Svojím prístupom
k práci a k ľuďom dosiahol akosi prirodzene,
nenásilným spôsobom, že pre jeho kolegov by
bolo hanbou podviesť, nepracovať, poctivo
neučiť. Dosiahol to, čo sa v dnešnej dobe
málokomu podarí, že sme chodili do školy
s radosťou a hrdo sa hlásili k myjavskej
priemyslovke, pyšní na to, čo sme pod jeho
vedením spoločne dosiahli. Keď študent
povedal, že prišiel z SPŠ Myjava, znamenalo
to, že prišla kvalita.
Žil školou, škola žila ním. Pamätal si väčšinu
žiakov školy, hoci ich nemusel ani učiť.
Nikdy nedával najavo - ja som riaditeľ, vy ste
učitelia. On bol ten, čo chápal, že je len
riaditeľ a my sme až učitelia, v tom najlepšom
zmysle slova. Hoci vo funkcii, bol stále
jedným z nás.
A keď tíško, nenápadne, bez veľkých rečí
a ceremónií odišiel do dôchodku a mal si
užívať zaslúžený odpočinok v kruhu rodiny,
ktorú si tak vážil a mal rád, možno preto, že
nikdy nevedel odpočívať, život si s ním zahral

krutú ruletu, bol k nemu veľmi, veľmi
nespravodlivý... Ale bojoval, dlhých osem
rokov bojoval, pokiaľ v ubolenom tele zostala
len štipka síl... Bojoval.
Takým bol tento obyčajný neobyčajný človek.
Tak sme ho poznali my, jeho kolegovia. Tak
ho poznali jeho žiaci. Takto zostanú v nás
spomienky na neho.
Česť jeho pamiatke.
Vďační kolegovia a študenti.
Vďační za to, že ho poznali, že s ním mohli
spolupracovať, že mohli študovať na škole,
ktorú riadil.
Nechceme mu stavať piedestál alebo pomník.
Ten si postavil sám svojím životom, prácou
a charakterom.
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AKO SME UKONČILI DRUHÝ POLROK
PROSPECH 2. polrok šk. r. 2016/2017
Trieda

1.C TL
2.C TL
3.C TL
4.B MEC
4.C TL
1.A MEC
1.C LOG
3.A MEC
2.A MEC
1.B ELE
3.B ELE
4.A STR
1.D S
4.B ELE
3.A STR
1.B LOG
3.B LOG
1.A MN
2.B ELE
4.A LOG
2.D MO
2.B LOG
3.E MO
1.D SS
3.D MN
3.D TPD
2.D K
2.B MN
4.C MN

Priemerný Neklasiprospech
fikovaní

1,82
1,90
1,98
1,99
2,04
2,11
2,11
2,11
2,13
2,29
2,33
2,42
2,37
2,39
2,40
2,41
2,44
2,46
2,50
2,58
2,69
2,61
2,67
2,70
2,77
2,79
2,80
2,85
3,72

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
1
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
13

Prospeli s
vyznamenaním

2
3
6
2
4
1
1
1
4
1
1
0
0
0
0
0
3
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34

Prospeli
veľmi
dobre

5
9
8
11
5
3
2
2
5
3
1
4
0
3
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
0
1
0
0
79

Prospeli

Neprospeli

4
8
10
7
13
5
5
8
11
7
9
8
2
8
7
5
7
6
9
13
6
5
8
6
12
4
4
5
10
212

Do štatistiky nie sú započítané priemery a zameškané hodiny neklasifikovaných žiakov

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
1
0
9
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SPRÁVANIE
Trieda Dvojky zo Trojky zo Štvorky zo
správania správania správania

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

0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
1
3
0
0
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5

DOCHÁDZKA
Trieda Zameškané hod.
na žiaka

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

MEC 75, MN 27
ELE 77, LOG 94
LOG 82, TL 73
S 100, SS 104
MEC 53
ELE 56, LOG 59,
MN 78
TL 53
MO 114, K 65
MEC 77, STR 71
LOG 82, ELE 67
TL 59
MN 97, TPD 65
MO 35
STR 30, LOG 52
ELE 54, MEC 50
MN 35, TL 53

Osprav. Neosprav.
hodiny hodiny

865
1508
1458
1241
1042
1453

0
12
1
22
27
93

1065
860
1488
1764
1460
1546
322
1295
1528
1418

1
328
0
44
5
74
28
3
60
79
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KRÁTKY POHĽAD SPÄŤ

Pred Bratislavským hradom

Ako áno, ako nie, školskými internetovými
kanálmi, presnejšie cez našu triednu, sme sa
dozvedeli, že je tu možnosť na pozvanie pána
Ing. Jaroslava Bašku navštíviť Národnú radu
Slovenskej republiky. Síce nie som až tak
závislý na politike, na rozdiel od niektorých
mojich spolužiakov – rodených politikov, ale
predsa len. Národná rada je národná rada.
Patrilo by sa. A navyše, ako správni študenti,
jeden deň uliatia zo školy sa počíta.
Národná rada Slovenskej je jediným
ústavodarným a zákonodarným orgánom
Slovenskej republiky. Počet poslancov je 150 a ich
funkčné obdobie trvá štyri roky.

A tak sme koncoročný zhon plný skúšania,
písomiek, stresu vymenili 15. júna 2017, my
33 študenti SPŠ Myjava, za pokojnejšie vody
– exkurziu v najvyššom zákonodarnom
orgáne našej republiky (hodiny občianskej
náuky a dejepisu sú na niečo dobré).
Národná rada je schopná sa uznášať, ak je
v rokovacej sále prítomná a na hlasovaní sa
zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých jej
poslancov - 76. Na prijatie platného uznesenia je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných poslancov - najmenej 39. Relatívnou
väčšinou sa napríklad prijímajú bežné zákony. Na
prijatie ústavy, ústavného zákona, odsúhlasenie
neverejnej schôdze národnej rady a v ďalších
prípadoch, kedy to vyžaduje ústava alebo zákon,
je potrebná trojpätinová kvalifikovaná väčšina
najmenej 90 poslancov.

Najskôr sme sa dopravili k jednej
z dominánt Slovenska –
k Bratislavskému hradu, prezreli si
exteriér s nádhernou panorámou
Bratislavy a nemenej úžasnou,
vynovenou barokovou záhradou.
Dozvedeli sme sa, že línie, osy
stromov a živé ploty sú takmer na
centimeter presne nastavené tak,
ako boli v histórii. Je tu vysadených
122 strieborných líp, asi
6000 krušpánov v živých plotoch
a približne 1 500 letničiek.
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krásou, potom si nás so šarmom, nenásilne
prevetrala z vedomostí o národnej rade
(ešteže našu česť zachraňovali niektorí
spolužiaci). Vtipne nás oboznámila
s históriou, funkciami i chodom parlamentu.
Hlasovanie na schôdzach NR je verejné alebo
tajné. Verejne sa hlasuje spravidla za použitia
technického zariadenia v rokovacej sále alebo
zdvihnutím ruky. Tajne sa hlasuje v prípadoch
ustanovených ústavou, zákonom alebo ak sa na
tom uznesie národná rada. Na tajné hlasovanie
sa použijú hlasovacie lístky.

Čestná stráž vo vstupnej hale NR SR

NR SR sídlila až do roku 1994 v Župnom dome a
jeho priestory využíva aj v súčasnosti. Slúžia
najmä ako konferenčné centrum. Provizórium v
Župnom dome sa skončilo presťahovaním NR SR
do jej súčasnej budovy na hradnom vrchu v
Bratislave. Jej výstavba sa začala v júni 1986.
Poslancom slávnostne odovzdali do užívania ich
prvú skutočnú sídelnú budovu 25. mája 1994.
Pohľad z balkóna do rokovacej sály

Beseda s trenčiansky županom a poslancom NR SR Ing.
Jaroslavom Baškom

A potom nás už čakala dvojhodinová
návšteva priestorov parlamentu. Všetko na
minútu zorganizované, perfektne pripravené,
nie ako keď my v triede... Ako Slováka telom
i dušou ma hneď zaujali dievčatá. Správne –
v najvyššom orgáne musia byť pekné. Veď sú
to Slovenky. Vzala si nás jedna z nich, mladá
stážistka zo Skalice. Najskôr nás dostala

Následne si nás vyzdvihol poslanec národnej
rady a predseda nášho samosprávneho kraja
Ing. Jaroslav Baška, s ktorým sme
absolvovali takmer polhodinovú besedu.
Mňa, ako Myjavčana, si získal avizovanou
návštevou folklórneho festivalu, ako
športovca bicyklovaním po našich
kopaniciach a ako myjavského
priemyslováka pripravovanými projektmi
v prospech SPŠ Myjava, napr. už začatou
rekonštrukciou telocvične či plánovaným
vybavením odborných učební modernými
CNC strojmi, frézami a pod.
Predseda vlády R. Fico odpovedá na otázky poslancov
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Rokovacia sála Národnej rady Slovenskej republiky

Počas schôdzí Národnej rady SR je zástupcom
médií k dispozícii tlačové stredisko na II. poschodí
hlavnej budovy Národnej rady Slovenskej
republiky. Vstup do rokovacej sály za účelom
fotografovania, filmovania a vyhotovenia
audiovizuálnych záznamov je povolený výlučne
v zodpovedajúcom spoločenskom odeve (sako,
resp. košeľa s dlhým rukávom, uzavretá obuv).
Fotoreportérov a kameramanov počas
fototermínu v rokovacej sále sprevádza poverený
zamestnanec Odboru komunikácie s médiami
a verejnosťou.

Bonbónikom na záver boli zážitky z chodieb
parlamentu, kde sme postretali mnohých
známych poslancov, napr. i predsedu
parlamentu a tiež sledovanie HODINY
OTÁZOK z balkóna rokovacej sály (prvých
15 minút otázky poslancov patrili predsedovi
vlády Robertovi Ficovi a zvyšných 45 minút
ostatným členom vlády).

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
organizuje každoročne program stáží študentov
vysokých škôl. O účasť v programe stáže sa môžu
uchádzať študenti vysokých škôl:
 študujúci v čase podávania prihlášok
aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia
1. stupňa,
 s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami
anglického alebo francúzskeho jazyka;
znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná,
 s neformálnym záujmom o politické dianie
na Slovensku a v zahraničí,
 s dobrými študijnými výsledkami,
 vo veku do 26 rokov.

Úprimne, celý výlet, ktorý som spočiatku bral
s ležérnym nadhľadom stredoškoláka, sa
zmenil na zaujímavé pričuchnutie do zákulisia
i atmosféry základnej demokratickej
inštitúcie. Malo to zmysel.
B., foto:
O. Košút

... a ešte
záverečná
spoločná
fotografia
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KLEBETNÍK
p. prof. Ravasová so svojou triedou v ZŠ v Lakšárskej Novej Vsi

Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, ktorá na našej škole učí predovšetkým slovenský jazyk
a literatúru a občiansku náuku, vo voľnom čase rada chodí na turistiku, cvičí jogu, číta
a medzi najdôležitejšie veci v živote zaraďuje zdravie a pokoj v duši. Áno, reč je
o Mgr. Zuzane Ravasovej. Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK.
Kde a v akom znamení ste sa narodili?
Narodila som sa v Myjave a moje
znamenie sú Váhy.
Na ktoré chvíle z detstva
najradšej spomínate?
Rada spomínam na celé svoje
detstvo, pretože našťastie bolo
krásne. Mám veľa úžasných
spomienok. Nezabudnuteľné sú
prázdniny u babičky, či na našej
chalupe. Rada spomínam aj na to,
ako sme sa snáď všetky decká
z nášho sídliska každý deň stretli
vonku a hrávali sme vybíjanú,
futbal, volejbal, „schovku“,... Cez
leto sme chodievali na kúpalisko,
v zime zasa na klzisko. Prakticky
celé detstvo som strávila niekde vonku na
čerstvom vzduchu. Nemali sme ešte mobily,
ani internet. Ale nič z toho nám vôbec

nechýbalo. Vedeli sme sa zabaviť aj bez
týchto vynálezov.
To už dnes
mnohé decká
nedokážu a je to
škoda, pretože
prichádzajú
o veľa.
Detstvo plné pekných
spomienok

Aké školy ste
vyštudovali?
Z teraz už bývalej
III. ZŠ v Myjave
som prešla na
myjavské
gymnázium. Po
maturite som sa
presunula do Trnavy na Univerzitu sv. Cyrila
a Metoda, kde som vyštudovala učiteľstvo.

Strojár 3/2017

Klebetník

12

V myjavskej priemyslovke som od decembra
2016 a učím slovenský jazyk, občiansku
náuku a etickú výchovu.
Čo si na vašich študentoch najviac ceníte?
Najviac si cením slušné a dobré správanie.
Keď sa žiaci správajú normálne, dokážem
potom prižmúriť oči aj nad nejakými tými
drobnými nedostatkami vo vedomostiach .
Naopak, čo vás vie z ich strany najviac
nahnevať?
Najviac neznášam arogantnosť, drzosť,
ľahostajnosť, lenivosť, nevychovanosť či
klamstvo.
Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst
žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte
aspoň jednu najvtipnejšiu.

Ako sa vyvíjala vaša pracovná kariéra po
skončení vysokej školy?
Zamestnať sa v dnešnej dobe v školstve nie je
vôbec jednoduché. Detí je málo, školy sa
zlučujú alebo rušia... Pôsobiť ako učiteľka
som teda začala v Základnej škole
v Lakšárskej Novej Vsi, čo je malá dedinka
na Záhorí a od Myjavy je vzdialená asi 50
km. Zamestnanie bližšie k domovu sa mi totiž
nepodarilo zohnať. Napriek tomu som tam
strávila 3 roky, ktoré patria k najkrajším
v mojom živote. Presťahovať som sa tam však
nechcela, každodenné dochádzanie autom
bolo nákladné, a tak som sa rozhodla nájsť si
prácu bližšie k domovu. Ani s trojročnou
praxou to však stále nebolo jednoduché. Rok
som teda robila na myjavskom gymnáziu
asistentku jednému študentovi
s Aspergerovým syndrómom (porucha
autistického spektra), čo bola veľmi
zaujímavá skúsenosť. Po jeho maturite som
dva roky pôsobila na SPŠ v Novom Meste
nad Váhom, no a teraz som tu.
Odkedy a ktoré predmety učíte na našej
škole?

Hoci učím zatiaľ pomerne krátko, vtipných
hlášok od študentov som veru počula už
neúrekom. Škoda, že mi nikdy nenapadne
zapísať si ich. Ale čo mi tak utkvelo v pamäti,
je príhoda ešte z môjho pôsobenia v základnej
škole. Na občianskej sme tuším v šiestom
ročníku preberali budúce povolania. Každého
žiaka v triede som sa teda pýtala, čo by chceli
robiť v dospelosti. A jedna dievčina bez
zaváhania a sebaisto pred celou triedou
vyhlásila, že ona chce byť určite striptérka.
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Aký najzaujímavejší ťahák ste našli
u žiaka a aké ťaháky ste používali ako
študentka vy?
Zaujímavý ani nie. Väčšinou sa žiaci snažili
odpisovať klasicky zo zošita, z mobilu, či
jeden od druhého. Raz mi dokonca študenti
povedali, že na iných hodinách si ťaháky
robia, ale pri mne nie. Vraj sa to neoplatí,
lebo strašne striehnem a hneď všetko vidím.
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Máte nejakú obľúbenú knihu či film?
Možno sa niekto bude čudovať, ale nemám
ani obľúbenú knihu, ani film. Rada si
prečítam a pozriem hocičo. Len ma to musí
hneď od začiatku zaujať. Ale z filmov
preferujem komédie.
Čo považujete v živote za najdôležitejšie?
Zdravie a pokoj v duši.

Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom
iní, ako ste boli pred niekoľkými rokmi vy
ako stredoškoláci? Ak áno, v čom?
Určite sú iní. Konkrétne v správaní a
v (ne)učení sa. My sme si kedysi vôbec
nedovolili k učiteľom to, čo si dovoľujú
dnešné decká. Aj učenie sa sme brali vážne.
Toto všetko sa však zmenilo bohužiaľ
k horšiemu a to počas niekoľkých rokov.
Dobrí a slušní žiaci, čo sa navyše ešte aj učia,
patria dnes už
k ohrozeným druhom.
Našťastie ešte stále sa
nájdu aj takí.
Ak by ste boli aspoň
niekoľko dní
ministerkou školstva,
aké zmeny
v slovenskom školstve
by ste navrhli?
Niekoľko dní by asi bolo
málo na to, aby som niečo dokázala zmeniť.
Ale ak by sa dalo, tak by som sa snažila o to,
aby sa školstvo vrátilo na takú úroveň, akú
malo pred niekoľkými rokmi.

Naopak, čo by vám v živote určite
nechýbalo?
Ľudská hlúposť, drzosť, arogancia, zloba,
ľahostajnosť voči všetkému ...
Ak by bol možný prenos v čase, v akom
období by ste najradšej chceli žiť?
Mne je dobre tu a teraz, takže asi by som
nechcela žiť v žiadnom
inom období. Kedysi som
však mala takú bláznivú
predstavu, že by som
chcela mať schopnosť
cestovať v čase a byť pri
tom neviditeľná. Teda
pozrela by som sa, ako
ľudia žili na rôznych
miestach v rôznych
časových obdobiach
a zároveň by som bola pri
tom inkognito.
Pozývanie na stužkovú slávnosť

Máte nejaké obľúbené miesto, kam vždy
rada zájdete?

Odbočme od témy škola. Čomu sa
najradšej venujete vo voľnom čase?

Veľmi rada chodím na Zábudišovú. To je taká
malá osada nad Bošácou a je tam prekrásne.

Vo voľnom čase rada chodím do prírody, na
výlety, na turistiku, cvičím jogu, čítam,
plávam, cestujem ...

Ak by ste nepracovali v školstve, akému
povolaniu by ste sa najradšej venovali?

Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste
navštívili? Kde sa Vám najviac páčilo?
Navštívila som už Chorvátsko, Rakúsko,
Nemecko, Rodos, Poľsko, Česko. A v každej
z týchto krajín sa mi páčilo, pretože v každej
sa nájde niečo pekné a zaujímavé. Ale najviac
sa mi aj tak páči naše krásne malé Slovensko.

To neviem. Učím rada, takže najradšej by
som nemenila. Ale ako malá som chcela byť
herečkou.
Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho
časopisu?
Práve to vyššie spomínané zdravie a pokoj
v duši.
Za rozhovor ďakuje redakčná rada
Foto: rodinný album p. prof. Ravasovej
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SVETLO NÁDEJE V TME NEISTOTY
BIELA PASTELKA. Symbol pomoci možno na
prvý pohľad až v neriešiteľných situáciách
v živote nevidiacich a slabozrakých. Kreslí bielu
čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na
pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa
samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou
palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať
s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých
každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré
ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť
plnohodnotný život.
Do celoslovenskej zbierky Biela pastelka sme sa

už tradične zapojili i my, študenti SPŠ Myjava.
Konkrétne šesť dobrovoľníkov zo 4.C triedy
vymenilo 22. septembra 2017 piatkové
vyučovanie za snahu naplniť tri prenosné
pokladničky zbierky finančnými príspevkami
nielen na pôde našej školy, ale aj v uliciach
Myjavy a Brezovej pod Bradlom. Dobrovoľných
prispievateľov obdarovali spinkami v tvare bielej
pastelky a informačnými letákmi, na ktorých
sme okamžite identifikovali ambasádora
tohtoročnej zbierky – slovenského futbalového
reprezentanta a niekoľkonásobného držiteľa
titulu Futbalista roka Mareka Hamšíka. Podľa
vyjadrenia manažérky Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska pani Ivany
Potočňákovej práve „víťazná emócia na tvári
Mareka Hamšíka, ktorá sprevádza jeho futbalové
triumfy, nám dodala odvahu osloviť ho a so
sloganom Víťazstvá, ktoré pomáhajú, sme spolu
pripravili kampaň 16. ročníka verejnej zbierky.
Vzápätí dodala: „Sme veľmi radi, že Marek si

obliekol špeciálny dres s logom Bielej pastelky
a sme hrdí, že pilier slovenskej reprezentácie
a SSC Neapol sa takýmto spôsobom delí o svoje
úspechy, a stal sa ambasádorom
i tvárou našej kampane.“
Úspešnosť tohtoročnej
celoslovenskej zbierky vyjadrenú
výškou vyzbieraných finančných
prostriedkov zatiaľ nepoznáme,
pretože formou SMS na číslo 820
v hodnote 2 € v sieti všetkých
mobilných operátorov alebo
príspevku na bankový účet SK23
1111 0000 0014 3025 8006 je
možné do zbierky prispievať až do
31. decembra 2017. Zatiaľ vám
môžeme ponúknuť údaj
z uplynulého kalendárneho roka,
keď sa na účte organizátora zbierky
Biela pastelka objavila suma
130 512,63 €. Peniaze boli využité
na realizáciu aktivít, ktoré
nevidiacim a slabozrakým ľuďom
pomohli začleniť sa do bežného
života, ako sú sprístupňovanie informácií,
špeciálne rehabilitačné programy zamerané na
výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou,
starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho
písma a iné špeciálne zručnosti, ako aj na rozvoj
činností
podporujúcich
sebadôveru
a samostatnosť
v súkromnom
i spoločenskom
živote
nevidiacich
a slabozrakých.
Naše
poďakovanie patrí všetkým, ktorí do zbierky
BIELA PASTELKA nezištne prispeli.
Text a foto: M.
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GAUDEAMUS
Štvrtáci. Sme v maturitnom
ročníku a momentálne
máme plné
hlavy
príprav
stužkovej slávnosti. Zároveň
však rozmýšľame aj čo ďalej
po skončení strednej školy.
Odpoveď sme hľadali
28. septembra 2017 na
Európskom veľtrhu
pomaturitného
a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS v Nitre. Na
veľtrhu sa predstavilo 260
univerzít, vysokých škôl a iných vzdelávacích
inštitúcií ponúkajúcich viac než 5 000

študijných programov. Nám, nerozhodným
bolo k dispozícii aj testovacie centrum
s testom
predpokladov
pre štúdium, ako
i centrum
kariérového
poradenstva.
Teraz už len
všetko poriadne
zvážiť a správne
sa rozhodnúť.
Držte nám
palce!
Neformálna diskusia študentov 4.A so zástupcom STU
Bratislava
K., foto Z.B.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FESTO na kolesách
5. októbra 2017 sa objavila na parkovisku pod
oknami našej školy dodávka s výrazným
nápisom FESTO. Naša zvedavá študentská
duša hneď pátrala, kto alebo čo sa ukrýva za
spomínanou skratkou. Odpoveď bola
jednoduchá. FESTO je nemecká firma, vedúci
celosvetový dodávateľ automatizačnej
technológie. Aktuálne má viac ako 30 000
katalógových výrobkov a pobočky v 61
krajinách sveta. Približne 7% svojho
každoročného obratu investuje do výskumu
a vývoja nových výrobkov a služieb. Výrazne
sa angažuje aj v oblasti poskytovania
priemyselných školení a vzdelávacích
programov.
Už sme teda poznali odpoveď na otázku ČO?
Vzápätí sa objavila ďalšia otázka PREČO?
Prečo sa malé mobilné laboratórium objavilo
práve na školskom parkovisku? Ani to nebolo
ťažké vypátrať. Cieľom bolo netradičnou
formou zoznámiť vybraných študentov
priemyslovky s najnovšími trendmi z oblasti
mechatroniky. V hodinových intervaloch sa
7-členné skupinky mechatronikov striedali na
prezentácii zástupcu firmy FESTO.
Čo všetko sme mali možnosť vidieť, spoznať
a pochopiť? Odborne erudovaný pán nám

prezentoval napr.
rôzne typy
spájacieho
materiálu, ako aj
rozmanité
priamočiare
motory, či už
hydro, elektro
alebo
pneumotory.
Popísal nám tiež
činnosť rôznych
typov senzorov a vysvetlil ich využitie. Našu
pozornosť upútali aj najmodernejšie riadiace
panely a systémy riadené programovateľnými
logickými automatmi (PLC). Mali sme
možnosť vidieť aj rozvádzače, ktoré dokážu
komunikovať na diaľku cez centrálne riadenie
bez fyzickej prítomnosti obsluhy priamo vo
výrobnej hale. Programátor sa pripojí na
riadiaci server a z kancelárie pomocou
počítača dokáže programovať jednotlivé
úlohy.
Nuž, „FESTO na kolesách“ bolo zaujímavým
doplnením školského učiva.
M. Toman, foto: M.M
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J. Bachorík ako moderátor súťaže

Sústrenie súťažiacich pri skladaní
nápravy RC áut

MLADÝ MECHANIK
6. októbra 2017 naša škola omladla. Okrem
nás, „veľkých“ stredoškolákov privítala
i mladších žiakov zo základných škôl.
Dôvod? Aj vďaka podpore partnerov ML
Production, Centrum voľného času Myjava
a Auto Malek sme mohli pre žiakov 7. - 9.
ročníka základných škôl zorganizovať súťaž
Mladý mechanik. Pozvanie prijali obe ZŠ
z Myjavy, ZŠ Vrbovce, ZŠ Krajné a ZŠ Stará
Turá.
Súťaž mala preveriť zručnosti žiakov pri
konštrukcii modelu RC auta. Pozostávala
z troch kôl. V prvom kole museli súťažiaci
poskladať nápravy áut v časovom limite
90 minút. Táto časť súťaže preverila
predovšetkým manuálne zručnosti žiakov pri

práci s rozmanitým náradím.
Cieľom druhého kola bolo vyskúšať
šikovnosť súťažiacich v čítaní nákresu
a následného správneho zapojenia
elektroniky. Čas na splnenie úlohy bol opäť
daný – maximálne 30 minút. Ale tento rok
boli súťažné tímy veľmi schopné a zadanie
splnili s výrazným časovým predstihom.
Posledné tretie kolo sa nieslo v znamení
štafetovej jazdy zručnosti. Hodnotil sa čas
tímov, ale aj jednotlivcov.
Z výhry sa nakoniec radovali žiaci zo ZŠ
Stará Turá, na druhom mieste sa umiestnil tím
zo ZŠ Štúrova Myjava a na treťom mieste
reprezentanti ZŠ Krajné.
J. Bachorík, foto: O. Košút

Jazda zručnosti

Vyhodnotenie súťaže
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NEPODCEŇUJME
Martin: Bola to kvalitná prednáška o extrémizme. Pán,
ktorý nám prednášal, sa v problematike vyznal, bolo
vidieť, že má prehľad. Prednáška bola poučná, aj
zábavná.

Extrémizmus. Slovo, ktoré sa čoraz viac začína
skloňovať aj v slovenskej spoločnosti. Bohužiaľ,
počas posledného trištvrte roka sme i na
Slovensku zaznamenali zvýšený výskyt
rozmanitých prejavov extrémizmu.
Jakub: Prednáška bola veľmi podnetná. Rozprávali
sme sa o extrémizme, o súčasnej situácii u nás aj vo
svete, o správaní sa k menšinám, aj o správaní menšín
voči nám.

Podľa slov Jany Tökölyovej, hovorkyne Úradu
špeciálnej prokuratúry, bolo k 30. septembru 2017
začatých 130 trestných stíhaní vo veciach
extrémizmu. Obžalované boli dve osoby, dohodu
o vine a treste uzatvorili dve osoby a jedna osoba
bola odsúdená. Stále dominuje problematika
trestných činov pravicového extrémizmu,
neofašizmu, ako aj rad nenávistných trestných
činov proti príslušníkom rómskej či židovskej
komunity.

Táňa: Rozdelili sme sa
do skupín a spoločne
sme riešili konkrétne
problémy, ktoré sme
dostali na papieri.
V každej skupine sme si
zvolili jedného hovorcu,
ktorý mal rozmýšľať
ako starosta či politik
a vysvetliť svoj spôsob
riešenia daného
problému.

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

Z uvedených dôvodov je potrebné otvorene
diskutovať o extrémizme aj s mladými ľuďmi.
Naša škola nadviazala spoluprácu s Katedrou
politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka,
ktorá získala grant Ministerstva spravodlivosti na
projekt s názvom Prevencia nenávistných
a extrémistických prejavov – mládež v centre
pozornosti. 11. októbra 2017 k nám zo
spomínanej univerzity zavítal Mgr. Pavol Struhár,
PhD., ktorý sa problematike extrémizmu venuje
už sedem rokov. Pre študentov 3.C triedy pripravil
90-minútový workshop o demokratických
hodnotách a extrémizme poňatý ako kombinácia
výkladu, diskusie a aktívnej účasti žiakov formou
skupinovej a individuálnej práce na úlohách.
Text a foto: D.

Zručnosť Elán Nápaditosť Iniciatíva Tvorivosť
v programovaní

Dňa 18. októbra 2017 sa v učebni
55 zrealizovalo školské kolo súťaže
Zenit v programovaní. Zúčastnili sa
jej študenti 3. a 4. ročníka odboru technické
lýceum so zameraním na informatiku. Súťaž
prebiehala on-line cez internet. Tento ročník
bol, žiaľ, poznačený značne sťaženými

úlohami a technickými problémami na strane
organizátorov, ktoré sťažili, resp. znemožnili
ich úspešné zrealizovanie.
Text a foto: S. Mosný
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NAŠI EX
alebo Pátranie po našich absolventoch
V dnešnom čísle školského časopisu prinášame ďalšiu časť rubriky približujúcej osudy
a názory bývalých študentov našej školy. Tentokrát vám predstavíme hneď dvoch
absolventov. Štyri roky boli spolužiakmi na myjavskej priemyslovke, spolu študovali aj na
STU v Bratislave a v súčasnosti už 3. rok (opäť spolu) pokračujú na Stavebnej fakulte
v doktorandskom štúdiu.
Zoznámte sa, prosím, Ing. Marcela Maliariková a Ing. Radovan Nosko.
Pamätáte sa, čo pred rokmi rozhodlo, že ste
si po skončení ZŠ vybrali práve myjavskú
priemyslovku?
Marcelka: Bola to úsmevná zhoda náhod...
Rozhodovala som sa medzi SPŠ a
Gymnáziom Myjava. V deň, keď som prišla
na prijímačky na SPŠ, mi oznámili, že ich
vlastne nemusím ani robiť a budem hneď
prijatá, ale musím sa rýchlo rozhodnúť, lebo
v tej dobe boli ešte obmedzené kapacity na
prijímanie študentov. Tak aj keď som ešte na
druhý deň robila prijímačky na gymnáziu, už
som bola rozhodnutá ísť na SPŠ. Nakoniec
ma vzali aj gymnázium, ale osud to zariadil
takto, čo určite neľutujem.
Radko: Mojou prvou voľbou bolo športové
gymnázium v Bratislave, kde ma však
neprijali. Následne som sa hlásil na

Gymnázium v Myjave a SPŠ. Z týchto dvoch
možností bol výber jasný, a to hlavne
z hľadiska budúcnosti a môjho záujmu
o techniku.
V ktorých rokoch a aký študijný odbor ste
študovali na SPŠ Myjava?
M. + R.: Myjavskú priemyslovku sme
navštevovali v rokoch 2004 – 2008, konkrétne
študijný odbor technické lýceum.
Ako spomínate na vaše stredoškolské časy?
M.: Bolo to veľmi dobré obdobie môjho
„mladého” života. Úroveň výuky bola vysoká,
nároky kladené na študenta ešte spĺňali isté
kritéria, takže i príprava na vysokú školu bola
naozaj veľmi dobrá. Okrem toho škola
poskytovala i pestrý
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mimoškolský program v podobe týždňových
zájazdov do Francúzka (Paríž), Anglicka
(Londýn, Stonehenge, Stratford-uponAvon,...), či výlet po Beneluxe. Tu vznikali
nové priateľstvá, zážitky, ako aj overenie si
jazykových schopností priamo v zahraničí.

učiteľov. Najväčší problém vnímam práve
z tohto pohľadu. V ešte nedávnych časoch
patrili učitelia k vrcholom spoločnosti, dnes
sa naopak musia v podstate prispôsobovať
študentom, čoho vinníkom sú predovšetkým
rodičia.

R.: Tak ako každý študent v čase, keď školu
navštevuje, tak aj ja som nevedel toto obdobie
dostatočne oceniť. S odstupom času som si
uvedomil, že to boli úžasné roky plné
zážitkov, priateľstiev a samozrejme
i vedomostí, ktoré som neskôr dokázal
zúžitkovať. Každopádne najradšej spomínam
na super kolektív spolužiakov, ktorý som na
SPŠ stretol.

Pamätáte sa ešte na školský časopis
Strojár?

Ako s odstupom času hodnotíte úroveň SPŠ
Myjava?

M. + R.: Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor:
1. stupeň: geodézia a kartografia, 2. stupeň:
krajinárstvo a krajinné plánovanie.

M.: Ako som už spomínala, úroveň SPŠ
spĺňala všetky predpoklady, aby študenti po
jej absolvovaní mohli ísť na ktorúkoľvek
(prioritne technickú) vysokú školu. Ja
z osobnej skúsenosti môžem povedať, že
príprava na vysokú školu bola viac ako
dostačujúca. Predmety, ktoré robia mnohým
študentom najväčší problém: matematika,
fyzika, deskriptívna geometria a iné, som bez
väčších problémov zvládla a prešla som tzv.
„SITOM” v 1. a 2. ročníku.
R.: Odbor technické lýceum ma výborne
pripravil na štúdium na vysokej škole.
Myslím, že tento fakt potvrdzuje, že výuka na
škole bola na vysokej úrovni. Rovnako sa
podarilo takmer všetkým spolužiakom, ktorí
sa na vysokú školu hlásili, túto školu aj
dokončiť.
Myslíte si, že sa dnešní stredoškoláci líšia
od tých počas vášho štúdia?
M.: Bohužiaľ áno, neviem si však vysvetliť
prečo to je tak. Učitelia stále učia to, čo nás
a tým istým spôsobom, takže chyba je buď
v študentoch alebo v celom systéme... Skôr je
to kombinácia oboch týchto faktorov. Ale
vždy ide skôr o to, čo človek sám naozaj chce
a kam sa chce posunúť...
R.: Určite áno, každá generácia žije tak trochu
iný život. Či je to ovplyvnené spoločenskou
situáciou alebo samotným postavením

M.: Jasnééé, sama som do neho občas niečo
napísala.
Štúdium na ktorej vysokej škole ste si
vybrali po absolvovaní maturitných
skúšok?

Čo bolo na štúdiu najľahšie a naopak, čo
vám spôsobovalo najväčšie problémy.
M.: Najľahšie sa mi zdali práve predmety ako
matematika, fyzika a technické predmety
a ťažké boli predovšetkým odborné predmety
z geodézie, sférickej astronómie, GNSS
systémov (využívajúcej rôzne SW, meraciu
techniku a matematiku najvyššieho rádu).
R.: Ťažko robiť rozdiely, no pre mňa boli
možno nie najľahšie, ale najzujímavejšie
práve praktické predmety týkajúce sa
terénnych a laboratórnych meraní
a pozorovaní.
Kam vás životné osudy zaviedli po
skončení vysokej školy, kde pracujete?
M.: Hm, paradoxne, i keď som najsôr ani len
nechcela ísť na vysokú školu, som ostala na
stavebnej fakulte a robím si doktorát
(3. stupeň štúdia).
R.: Napriek tomu, že som sa chcel po
skončení štúdia zamestnať v súkromnom
sektore, osud to zariadil inak a naďalej som
na stavebnej fakulte. Študujem 3. stupeň, tzv.
doktorandské štúdium.
Čo je konkrétnou náplňou vašej terajšej
práce?
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M.: Doktorandské štúdium je o samostatnej
vedeckej činnosti, teda venujem sa vlastnému
výskumu, publikujem do odborných
časopisov, absolvujem konferencie (doma i
v zahraničí), pracujem v kolektíve na rôznych
medzinárodných projektoch, učím (každý
z nás musí absolvovať pedagogickú činnosť
v podobe vedenia cvičení, resp. seminárov).
Okrem toho absolvujeme pracovné cesty
a stáž v zahraničí.
R.: 3. stupeň štúdia je zameraný na vedeckú,
publikačnú
a pedagogickú
činnosť. V rámci
čoho som
súčasťou
riešiteľských
kolektívov,
vďaka čomu
som sa dostal na
rôzne zahraničné
konferencie
(Šumava, Praha,
Viedeň, Šoproň,
Tbillisi), resp.
terénne merania
a ich následné
vyhodnocovanie
za účelom
ochrany prírody
a ľudí.
Promócie

Na akých
konkrétnych
projektoch v škole pracujete alebo sa
v blízkej budúcnosti chystáte pracovať?
M.: Pracujeme na viacerých projektoch. Jeden
z nich sa volá „7. rámcový program EU
RECARE“ . Zhodou náhod sa práve povodie
Myjavy stalo pilotným územím tohto
projektu. Okrem toho som zapojená do
projektu v spolupráci so SHMÚ
a Gruzínskom, kam na budúci mesiac
s kolegami cestujeme na pracovnú cestu.
R.: Ako som už spomínal, som súčasťou
viacerých riešiteľských kolektívov, kde
najvýznamnejší je v rámci projektu RECARE.
Ide o celoeurópsky projekt a my v našom tíme
skúmame eróziu v oblasti Myjavskej
pahorkatiny.
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Pri náročnej práci vám asi veľa voľného
času nezostáva. Ale ak si ho predsa nájdete,
čomu sa najradšej venujete?
M.: Času nie je veľa, ale vždy treba vedieť
vypnúť, takže sa vo voľnom čase venujem
predovšetkým športu. Hrám mestskú ligu
v basketbale tu v Bratislave, okrem toho
reprezentujem školu, hrám bedmintom a sem
– tam tenis. Škola disponuje veľkým
množstvom športových príležitostí, ktorým je
možné sa venovať,
stačí si len vybrať.
R.: Popri práci sa
venujem futbalu, ktorý
aktívne hrávam na
poloprofesionálnej
úrovni, čo mi zaberá
nemalé množstvo času.
Zvyšok času najradšej
trávim s mojou
priateľkou na rôznych
akciách športových, ale
aj spoločenských.
Čo považujete v živote
za najdôležitejšie?
M.: Znie to tak trochu
ako „klišé”, ale je to
tak, najdôležitejšia je
RODINA. Tá pri vás
stojí v dobrom i v zlom
a vždy je človeku
lepšie, keď vie, že sú
jeho blízki v poriadku...
R.: Najdôležitejšia je rodina a zdravie. Ak má
človek niekoho, za kým sa môže vždy vrátiť,
je to úžasné.
Na záver - čo by ste zaželali súčasným
študentom, prípadne profesorom
priemyslovky?
M.: Myslím, že výstižné bude zaželať
všetkým VEĽA ŠŤASTIA !!!
R.: Všetkým želám práve to najdôležitejšie zdravie a veľa síl do ďalšej práce a štúdia.
Za rozhovor ďakuje redakčná rada
Foto: rodinný album Ing. Maliarikovej a Ing. Noska
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THE
HEROES
28. september 2017 bol pre nás, študentov SPŠ
Myjava, dňom, kedy sme mali príležitosť rozšíriť
si kultúrne obzory a zároveň sa zlepšovať
v angličtine. Navštívili sme anglické
predstavenie Divadelného centra z Martina
s výstižným názvom THE HEROES.
Hrdinovia. Väčšina z nás ich obdivuje.
Hemžia sa nimi filmy, knihy, držíme im
palce, vedome, či podvedome ich
napodobňujeme. No niekedy, na škodu veci,
zabúdame na tých, ktorí žijú na dosah. Na
reálnych hrdinov z mäsa a kostí – svojich
spolužiakov, kamarátov, susedov... A práve o
nich bolo spomínané divadelné
predstavenie.
Autori sa inšpirovali anketou Detský čin
roka, ktorá už takmer 20 rokov predstavuje
príbehy malých hrdinov pozitívne
ovplyvňujúcich svet okolo seba. Niektorí
z nich odvážne zachránili ľudský život, iní
sa deň čo deň usilovne starajú o svojich
mladších súrodencov alebo chorých rodičov.
The Heroes boli mozaikou týchto príbehov.
Poukázali na fakt, že hrdinstvo má
v skutočnom živote mnoho podôb, hoci
často si ho predstavujeme úplne inak. V hre
boli predstavené autentické postavy
inšpiratívnych mladých ľudí. Posolstvo,
ktoré chceli sprostredkovať, bolo napokon
jednoduché - v každom z nás sa skrýva
hrdina, musíme len potlačiť strach ním byť.

K., foto S.M.
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Tento rok sme si pripomenuli 200-té výročie narodenia
významného národovca, bojovníka za práva Slovákov, Jozefa
Miloslava Hurbana. Využívame spomínanú príležitosť, aby sme
vám priblížili život tohto človeka pevne zviazaného s naším
krajom.

Jozef Miloslav Hurban
Portrét J. M.
Hurbana

Brezová – Myjava – Stará Turá. Tri mestá
podjavorinsko – podbradlanského kraja
neodmysliteľne späté s meruôsmymi rokmi
a priamo či nepriamo i jednou z ich vedúcich
osobností – J. M. Hurbanom. Asi
najvýstižnejšie charakterizujú osobnosť tohto
farára - rebela slová, že keď bolo treba
„neváhal vymeniť pero za šabľu a Bibliu za tri
pištole.“
J. M. Hurban bol prvý predseda Slovenskej
národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár,
politik a organizátor kultúrneho života
slovenského národného hnutia, evanjelický
kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania
1848 – 1849. Bol nekompromisným
bojovníkom za národné práva Slovákov.
Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove ako syn
evanjelického farára Pavla Hurbana (otec sa
ako 45 – ročný sa zosobášil s vdovou po
učiteľovi J. Staufovi 39 - ročnou Annou, rod.
Vȍrȍsovou – mala už 2 deti – Katarínu,
Imricha). Ako 16 - ročnému mu zomrel otec,
onedlho (1834) i matka (obaja v Čachticach na
choleru, kde sa presťahovali, lebo mama odtiaľ
pochádzala).
Vzdelanie najprv získal od otca (veľmi si s ním
nerozumel pre vekový rozdiel), neskôr
navštevoval mestskú školu v Trenčíne, potom
v rokoch 1830 – 1840 evanjelické lýceum
v Bratislave. Tu sa zoznámil s Ľudovítom
Štúrom, ktorý v ňom prebudil vlastenecké
cítenie. Do národnobuditeľskej, literárnej a
kultúrno-organizačnej činnosti sa zapojil v roku
1835. Spoluprácou s Ľudovítom Štúrom, ktorý

na neho vplýval, sa stal najaktívnejším členom
Spoločnosti československej a neskôr, po
zrušení tejto spoločnosti, sa stal členom
Ústavu reči a literatúry československej.
24. apríla 1836 ako 19 – ročný mládenec sa
zúčastnil stretnutia štúrovskej mládeže na
Devíne. Vtedy aj prijal slovanské meno
Miloslav.
V rokoch 1837 - 1840 bol aktívnym členom
tajného spolku Vzájomnosť.
Po vysvätení za kňaza pôsobil ako evanjelický
kaplán v Brezovej pod Bradlom (bláznili za
ním všetky mladé brezovské dievčatá), od roku
1843 bol 45 rokov farárom v Hlbokom. Oženil
sa s Annou Jurkovičovou (v Sobotišti ich oddal
Karol Štúr, brat Ľudovíta, ktorý bol proti),
s ktorou mal 4 dcéry a 5 synov (napr. syn
Svetozár Hurban Vajanský bol významný
slovenský spisovateľ a dcéra Božena bola
budúca matka básnika Vladimíra Roya).
Navzdory Štúrovým názorom dokázal skĺbiť
lásku k rodine s prácou pre národ.
V júli 1843 sa na jeho fare v Hlbokom
uskutočnilo jeho stretnutie so Štúrom
a Hodžom, na ktorom na základe spoločnej
dohody rozhodli o prijatí stredoslovenského
nárečia za základ celonárodného spisovného
slovenského jazyka. Vďaka tomu už v druhom
vydaní almanachu Nitra v roku 1844 uviedol
novú spisovnú slovenčinu, hoci Štúrova
kodifikačná gramatika vyšla až o dva roky
neskôr. V tom istom roku sa tiež stal
zakladajúcim a najaktívnejším členom
celoslovenského literárneho a kultúrneho
spolku Tatrín.
Počas jeho pôsobenia v Brezovej pod Bradlom
a Hlbokom sa stal podjavorinský kraj centrom
národnooslobodzovacieho hnutia a taktiež
centrom jeho boja proti feudalizmu, útlaku zo
strany Maďarov či boja za spoločenskú
emancipáciu Slovákov. Bol jednou z hlavných
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pamätná tabuľa v Beckove

postáv povstania
a hlavou
v podbradlansko –
podjavorinskom kraji.
Tu tiež organizoval
prvé ochotnícke
divadelné
predstavenia,
čitateľské krúžky,
nedeľné školy a spolky
miernosti, čím veľmi
úspešne šíril osvetu medzi slovenským
obyvateľstvom. Uhorské úrady vydali naň
zatykač, raz utiekol len pomocou sedliakov,
ktorí ho previezli vo voze, kde sa skrýval pod
korytom, na ktorom bol nakydaný hnoj.
Inokedy sa schovával v krypte baróna Jasenáka
pod prietržským kostolom. Vojaci ho tam
hľadali, rozhádzali kostry nebožtíkov, ale
Hurbana nenašli. Potom sa im v novinách
vysmieval: „Keď ste ma hľadali medzi
mŕtvymi, bol som medzi živými. A keď ste ma
hľadali medzi živými, bol som medzi
mŕtvymi.“
Po porážke revolúcie bol pod policajným
dozorom. Po páde Bachovho absolutizmu sa
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znova aktivoval v politike i literatúre, napr. pri
Memorandovom zhromaždení a tvorbe
Memoranda. Na sklonku života napísal
rozsiahly
životopis
Ľudovíta Štúra.
Zomrel 21.
februára 1888
v Hlbokom.
V roku 1892 mu
postavili vďační
Slováci na hrobe
pomník
z verejných
zbierok. Uhorské
úrady zakázali
k nemu prístup
nielen verejnosti,
ale i najbližším
príbuzným.
Dôstojný
pamätník nad
jeho hrobom bol
na návrh
architekta Jurkoviča postavený až v 20. storočí.
Pričinil sa o to básnik a vtedajší politický
činiteľ Laco Novomeský.

Pri tejto príležitosti
opätovne dávame do
pozornosti súťaž
vyhlásenú našou školou
pre študentov, rodičov
a priateľov školy, ktorej
podstatou je podľa
zadaných hodnôt GPS
nájsť pamätné miesta
spojené so životom
J. M. Hurbana a urobiť
selfie fotografie ako
doklad o návšteve
pamätného miesta.
Podrobnosti o súťaži
nájdete na stránke školy.
HLAVNÁ CENA JE
SMARTFÓN! Ale
pozor, súťaž končí
1. decembra 2017.
M., foto: internet
Pamätník Štúrovi, Hodžovi a Hurbanovi v Trenčíne
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NIKDY NEVIEŠ,
KAM ŤA VIETOR
ZAVEJE
Stretávame sa takmer dennodenne na
chodbách školy. Vždy usmiaty,
optimisticky naladený študent 4. ročníka
odboru technické lýceum. Okrem bežných
záujmov a záľub sa Slavomír Zich venuje
aj trochu netradičnému koníčku –
modelingu. A my sme boli samozrejme
zvedaví...
Kedy si sa začal pohrávať s myšlienkou
venovať sa modelingu?
Vlastne nikdy mi ani neprišlo na um, že
takáto príležitosť príde.
Ako si sa teda vôbec do sveta modelingu
dostal?
Počas brigády v Kauflande za mnou prišiel
chlapík a spýtal sa ma, či by som mal záujem
robiť modeling. Po niekoľkých stretnutiach,
kde mi vysvetlil, čo by to obnášalo, sme
dohodli nafotenie polaroidov a od toho

momentu sa všetko odrazilo. :)
S ktorým fotografom si spolupracoval?
Počas týchto pár mesiacov, čo sa tomu
venujem, som ešte nemal príliš veľa
príležitostí, mal som iba zopár fotení. Hneď
prvé bolo s Robinom Barnetom v Senici, za
druhým som cestoval do Prahy, kde sa
o fotenie postaral Petr Müller a naposledy
som mal fotenie v Londýne, ale na meno
fotografa si nespomeniem.
Čo je najnáročnejšie na fotení?
Vedieť ako sa tváriť a čo chcem vlastne
vyjadriť. Zo začiatku som mal problém
s prirodzenosťou na fotkách, ale už po prvých
fotkách všetko opadlo a užíval som si to...
Čo všetko a ako si musel zmeniť, keď si sa
začal venovať modelingu?
Keďže mám super metabolizmus, tak som
nebol nútený k zmenám stravovacích
návykov. Životosprávu sa snažím mať vždy
na úrovni. Vraj by bolo fajn, keby som viac
cvičil, aby moje telo dostalo trochu tvar. Ale
moje lenivé ja z toho nie je príliš nadšené...
Občas sa nakrémujem a pred fotením si
vytrhám obočie, zaholím krk a oholím bradu,
inak sa spokojne zanedbávam.
Aká je konkurencia na Slovensku vo svete
pánskeho modelingu? Je ťažké sa
presadiť? Dá sa u nás modelingom uživiť?
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Robím modeling iba krátko, čiže som nemal
možnosť pochodiť po Slovensku, ale z počutia sa
mi donieslo, že je to tu bieda.
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Čomu sa okrem modelingu venuješ vo svojom
voľnom čase? Stíhaš popritom aj školské
povinnosti?
Našiel som sa v joge a meditácii. Vzdelávam sa
v psychológii a osobnom rozvoji. Chcem začať
natáčať vlogy, no uvedomujem si, koľko bude
treba tréningu, aby mali moje výtvory uspokojivú
výpovednú hodnotu. Škole sa venujem
minimálne, iba aby som prechádzal a robil radosť
rodine. Uvedomujem si, že vzdelanie je dôležité,
ale keď ma štúdium nebaví, tak tomu nevenujem
toľko energie a môžem ju využiť v iných
odvetviach môjho života.

Ktorá konkrétna modelka alebo model je pre
teba inšpiratívna/-y?
Nemám potrebu inšpirovať sa druhými ľuďmi
a modelmi už vôbec nie. Snažím sa byť sám sebe
inšpiráciou a chcem sa stále zlepšovať a posúvať
ďalej.
Kto je pre teba najväčšou oporou, kto ťa
podporuje v tomto, trochu netradičnom,
koníčku?
Mamka je zo mňa nadšená bezkonkurenčne
najviac a dáva mi aj najväčšiu podporu
v čomkoľvek, čo robím.
V médiách sa nedávno objavila informácia
o pripravovaných zmenách v oblasti modelingu
– najnižší vek – 16 rokov a v popredí by nemali
byť až príliš vychudnuté modelky. Súhlasíš
s týmito pripravovanými zmenami?
Jednoznačne... Keď si predstavím, aké nástrahy
tento priemysel prináša, tak nie každý by to
dokázal zvládnuť v takom nízkom veku. Osobne
sa mi také "vychrdliny" nepáčia a je nenormálne,
aby dievčatá trpeli anorexiou alebo bulímiou iba
pre "ideálnu" postavu, ktorú niekto určil.

Aké sú tvoje plány v oblasti modelingu? Máš aj
nejakú konkrétnu agentúru, s ktorou by si
najradšej spolupracoval?
Plánujem byť najlepší. Znie to možno trochu
prehnane, ale od viacerých ľudí v branži som
počul kladnú odozvu a predpovedali mi úspech,
tak som sa toho chopil a urobím maximum, čo
bude v mojich silách, aby som dosiahol vrcholu
v tejto oblasti. Potom by som sa rád uberal cestou
herca, ale to je ešte dosť otázne, ako všetko
dopadne. Nemám vôbec prehľad, aké agentúry sú
najlepšou voľbou. Momentálne som spokojný
v ENTRO Models a myslím, že s nimi budem
spolupracovať aj naďalej, pokiaľ budem mať
vhodné podmienky na rozvoj.
Za rozhovor ďakuje a veľa úspechov želá redakčná rada,
foto: rodinný album Slavomíra Zicha
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horný rad zľava: Pavlus, Dodrv, Dzuro, Müller,
Mockovčiak, Obuch
stredný rad zľava: Smetana, Baník, Harnoš, Ing. Horváth,
Majtán, Černek, Halabrín, Rýzek
dolný rad zľava: Batka, Rehuš, Hutyra, Valášek, Sládek,
Allina, Janík

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami
- šikovná, kolektívna
- uštipační, urozprávaní žiaci
- výmyselníci, niekedy aj inteligentní, veselí
- poskupinkovaná, bláznivá
- snaživí, dobrí, bezproblémoví
- elitní mechatronici

Najvtipnejší človek z triedy
☻ Andrej Dodrv (10)
☻ Adam Baník (6)

Čo vám vyučujúci vyčítajú?
● lenivosť, správanie
● porušovanie školského poriadku
● používanie mobilov na hodinách
● nevhodné vyjadrovanie
● neprezúvanie
● u niektorých žiakov prospech
● hlučnosť a hlúposť
● vyrušovanie
● nedochvíľnosť
● nepozornosť

Najmúdrejší človek z triedy
♦ Tomáš Dzuro (7)
♦ Matúš Majtán (4)
♦ Juraj Harnoš (4)

Za čo vás chvália?
▲ za usilovnosť
▲ u niektorých za vzornú dochádzku
▲ za ochotu pomôcť
▲ za správanie
▲ za šikovnosť a pracovitosť
▲ za dosiahnuté úspechy
▲ za dobré známky a poslušnosť

Najzodpovednejší človek z triedy
♣ Filip Janík (9)
♣ Erik Mockovčiak (4)

Najvyšší z triedy
▓ Juraj Obuch (190 cm)
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Najnižší z triedy
▪ Denis Hutyra (160 cm)
Najukecanejší človek z triedy
◘ Andrej Dodrv (13)
◘ Tomáš Dzuro (5)

Najlepší športovci
triedy
♠ futbal – Patrik Allina,
Tomáš Dzuro, Adam
Smetana
♠ floorball – Matúš Majtán, Andrej Dodrv
♠ motokros – Matúš Batka, Andrej Dodrv
♠ box, volejbal – Erik Mockovčiak
Umelecky zameraní ľudia
triedy
♫ Daniel Černek –
harmonika, klavír
♫ Matúš Majtán
fotografovanie, trubka
♫ Daniel Černek fotografovanie
♫ Jakub Valášek – heligonka
♫ Stano Pavlus - gitara

Aký je váš triedny?
 familiárny
 snaživý
 rád rozpráva príbehy
 ukecaný srandista
 výpravkársky
 občas zábudlivý
 rečník

Kto sa prvý ožení?
♥ Denis Hutyra (5)
♥ Juraj Harnoš (4)
Kto to dotiahne ďaleko?
 Daniel Černek – majiteľ
strojárskej firmy
 Matúš Halabrín – majiteľ automobilky
 Juraj Harnoš – úspešný mechatronik
 Tomáš Dzuro – inžinier
 Adam Smetana – slávny futbalista






Čo vám v škole najviac chýba?
 funkčné CNC stroje
 viac praxe
 rýchla WIFI
 pomôcky na mechatroniku
a elektrotechniku
viac dievčat
NC sústruh
viac prázdnin
výťah

Najlepší zážitok triedy?
 zdrhnutie z hodiny matematiky
 lyžiarsky kurz
 opekačka u triedneho
 výlet do Viedne
 turistika s p. Jánom Balážom
Najobľúbenejšie
predmety
 telesná a športová
výchova (6), slovenský
jazyk a literatúra (5),
elektronika (4), prax (3),
občianska náuka (3)
Najťažšie predmety
 mechatronika (8) matematika (7), anglický
jazyk (5), nemecký jazyk (4), strojníctvo (4)

Čo by ste zmenili na vašej triede?
 viac kolektívnosti, súdržnosti
 niektoré osoby
 aby sme boli lepší kolektív
nemenil by som nič
Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa
opakujúcich odpovedí v ankete triedy
foto: Černek, Majtán
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Rýmovanie
Už v detstve som vedel, že na básne mám talent,
ale na slovenčine som bol vždy skôr
antitalent.
Po čase ma to prešlo však
stal sa zo mňa podpriemerný žiak,
ktorý by najradšej lietal ako vták.
Dlhé roky som bol ticho
aj lásku v srdci to utíšilo.
Teraz však
už mám chuť vstať,
pokračovať a možno aj začať spievať?
Nie, to by som sa nemohol báť na javisku
stáť.
Ale v rýmoch je väčšia sila
a všetko to zapríčinila len jedna chvíľa.
Hra jedna to bola rýchla,
no strach zo mňa vydýchla.
Nabral som znova sily
a chcel som písať rýmy.
Nebol som si istý však,
nechcel som dopadnúť ako veľakrát.
Avšak srdce mi nedalo
a všetko sa zrazu rozbehlo.
Teraz som však veľmi rád,
nechýba mi ani kamarát.
Túto báseň som napísal za 10 minút
sadol som si a nechal som čas plynúť.
Slová ma napadajú stále znova a to som
nič nečítal
a nikdy som si to nevyčítal.
Neviem, kde ich tak moc beriem,
veď ich toľko ani sám neviem.
Jedno je však jasné veru,
kto získa si moju dôveru
a kto ma šťastným urobí
tomu sa pokloním, otvorím a už nikdy sa
neobrátim...
Rýmami vždy so mnou bude reč,
tak prosím len mi neuteč,
lebo moja záľuba by bola zas preč.
N
kresba: Fajnorová
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HAPPY BIRTHDAY
V prostredí plnom
knižiek, kníh,
encyklopédií
a slovníkov sme
14. septembra 2017
blahoželali
k 3. narodeninám.
A nechýbala ani
chutná narodeninová
torta.

Kto oslavoval?
Kníhkupectvo
s jednoduchým názvom
KNIHA MYJAVA na
Ul. M. R. Štefánika
ponúkajúce knižnú
klasiku, odbornú
literatúru i najnovšie
tituly svetovej
a slovenskej beletrie.
Foto: Z.S.
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Priemyslovácke NAJ
V našej ankete sme sa tentokrát zamerali na tému PENIAZE. Boli sme zvedaví, na čo
mesačne míňate najviac peňazí, odkiaľ ich získavate, na čo by ste ich minuli, keby ste neboli
finančne limitovaní i na vašu predstavu o nástupnom plate po skončení školy. To všetko
z pohľadu študentov našej školy.
Spolu sme vyhodnotili 264 anketových lístkov (84% žiakov
SPŠ) a výsledky sme rozdelili podľa ročníkov.
Na čo míňaš mesačne najviac peňazí?
1. ročník – 1. jedlo a stravovanie
2. záujmy, koníčky
3. doprava do školy
2. ročník – 1. jedlo a stravovanie
2. zábava
3. nákupy oblečenia, obuvi
3. ročník – 1. jedlo a stravovanie
2. zábava
3. doprava do školy
4. ročník - 1. zábava
2. doprava do školy
3. jedlo a stravovanie
Odkiaľ
získavaš
peniaze?
1. ročník 1. od
rodičov
(27)
2. z prázdninovej brigády (17)
3. iné (9) – od babky a dedka, od
ďalších rodinných príslušníkov, za hranie na
zábavách...
2. ročník – 1. od rodičov (23)
2. z prázdninovej brigády (16)
3. z celoročnej brigády (7)
3. ročník – 1. od rodičov (25)
2. z prázdninovej brigády (24)
3. z celoročnej brigády (5)
4. ročník – 1. z prázdninovej brigády (28)
2. od rodičov (22)
3. iné (13) – príležitostné brigády,
fotografovanie, stávkovanie, peňažné dary na
narodeniny a meniny)...
Keby by si nebol finančne limitovaný,
a) ktorú krajinu/mesto by si navštívil?
1. ročník – USA, Španielsko (Barcelonu,
Madrid), Anglicko, Poľsko (Krakow), Bali...

2. ročník USA,
Nórsko,
Austráliu,
Nemecko,
Španielsko, Česko, išiel by som na cestu
okolo sveta...
3. ročník – USA, Island, Taliansko,
Francúzsko, Španielsko, Kanadu, Tibet,
Thajsko...
4. ročník – USA, Španielsko, Japonsko,
Škótsko, Nepál, Nemecko, Anglicko, Rusko,
Dubaj...
b) čo by si si kúpil?
1. ročník – auto, dom, jachtu, ostrov,
futbalový klub...
2. ročník – auto, motorku, štvorkolku,
kamión, lietadlo, dom/byt...
3. ročník – auto, motorku, dom, kasíno, lístky
na futbalový zápas Bayernu Mníchov...
4. ročník – dom, auto, značkové oblečenie,
houseboat, fototechniku, psa...
c) čo by si na Slovensku sponzoroval?
1. ročník – nemocnice, vedecký výskum,
futbalový klub (Spartak Myjava, TJ Očkov,
MŠK Žilina), detské domovy, seba samého...
2. ročník – nič, zdravotníctvo, útulky pre
zvieratá, školstvo, vedecký výskum, obnovu
prírody...
3. ročník – futbalový klub, cyklistiku, folklór,
nadácie pomáhajúce deťom, útulky pre
zvieratá, motokros, nič...
4. ročník – šport (najmä futbal), organizácie
pomáhajúce chorým, charitatívne podujatia,
nemocnice, nič...
Aká je tvoja predstava o nástupnom plate
po skončení strednej alebo vysokej školy?
1. ročník – 928,50 €
2. ročník – 1407,70 €
3. ročník – 1056,20 €
4. ročník – 1480,94€
foto: internet
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Dávid Kopinec je už štvrtý rok členom redakčnej rady nášho školského časopisu. Vo voľnom
čase sa aktívne venuje futbalu, hrá na klavíri. Má však ešte jeden netradičný koníček –
športový rybolov. Práve ten bol predmetom záujmu nasledovného rozhovoru.

ÚLOVOK NA HÁČIKU
Dávid, na úvod
by si nám mohol
prezradiť niečo
o sebe.
Mám 18 rokov,
bývam v malej
obci Kostolné
neďaleko mesta
Stará Turá.
Venujem sa
rybolovnej
technike feeder,
ktorej princíp
chytania
rýb tkvie
v tom, že záber ryby mi signalizuje
jemná špica prútu. Tomuto štýlu
rybolovu sa venujem viac ako len
rekreačne. Zúčastňujem sa rôznych
pretekov po celom Slovensku. Moja
domovská rybárska organizácia je Stará
Turá, ale najvyššiu slovenskú súťaž
„1.ligu LRU feeder“ chytám za
Hlohovec.
Ako si sa k pretekárskemu feedru
dostal?
K pretekaniu som sa dostal v roku 2013,
keď som sa prvýkrát zúčastnil
juniorského seriálu pretekov „kinder
feeder tour,“ a to prvého kola
v Piešťanoch na Váhu. Odvtedy som
začal pravidelne chodievať na preteky,
či už ďalšie kolá juniorskej súťaže alebo pohárové
preteky medzi dospelými.
Aké úspechy si dosiahol v uplynulej sezóne
a ako sa ti darilo v tohtoročnej sezóne.
Minuloročná sezóna pre mňa nebola veľmi
úspešná, ale taký najcennejší minuloročný úspech
bolo pre mňa tretie miesto v sektore prvý deň
pretekov na Browning feeder cupe (Browning
feeder cup je jeden z najväčších európskych
pretekov za účasti 150 pretekárov z 11
krajín). Tohtoročná sezóna sa oficiálne skončila
minulý týždeň 1.10.2017 posledným kolo 1.ligy
na Váhu v Trenčíne a náš tím obsadil celkovo
7. miesto, čo je pre mňa trošku sklamaním,
pretože sme mali šance aj na lepšie umiestnenie.
Mne osobne medzi jednotlivcami sa darilo o čosi

lepšie ako predchádzajúci rok. Mal som niekoľko
pekných umiestnení vo svojom sektore, ale tak
isto sa našli aj horšie umiestnenia.
Ako vyzerá príprava na takého preteky?
Kto je rybár alebo sa venuje tomu koníčku aktívne
a športovo, ten to pozná. Ale kto nie, tak v skratke
- je veľmi veľa vecí, ktoré si musím pred súťažou
pripraviť a ktoré sa horko-ťažko zmestia do auta.
Prúty, sedací box s príslušenstvom ako bočné
stolíky, tácky, rôzne držiaky, krmivá, živé
nástrahy a veľa ďalšieho.
Koľko pretekov ročne absolvuješ a ktorý
z pretekov je tvoj
obľúbený?
Za rok je tých pretekov
dosť. Približne 20 pretekov.
Možno sa vám zdá, že to nie
je veľa, ale sú preteky, ktoré
sú jednodňové a preteky
dvojdňové - dvojkolové,
kde sa chytá v sobotu a aj
v nedeľu. A keď absolvujem
za mesiac dva alebo tri
dvojkolové víkendy, je toho
až moc.
Má váš tím alebo ty
osobne nejakú podporu
formou sponzora alebo
niečo podobné?
Áno, naším
sponzorom je
nemecká značka
Browning, ktorá má
zastúpenie na
Slovensku firmou
Sports. Je to nemecká
firma, ktorá sa
zameriava na výbavu
pre pretekárov, či už
chytajúcich na feeder
alebo plávanú.
V ponuke majú
všetky časti rybárskej výbavy „od A po Z“.
Za rozhovor ďakuje a veľa ďalších úspechov želá
redakčná rada, foto: rodinný album Dávida Kopinca
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VIETE, ŽE...
Jazyk veľryby váži viac ako priemerný slon
a srdce viac ako osobné auto.
Viac ako 10 000 vtákov ročne zomrie po
náraze do okna.
Veľké biele žraloky sú síce obávaní predátori
oceánov, ale na svoju korisť vedia aj trpezlivo
čakať. Môžu plávať bez jedla až tri mesiace.
Na svete existuje viac než 150 druhov ruží.
Najstaršia ruža sveta rastie na stene katedrály
v Hildesheime v Nemecku. Vysadená bola
v roku 815. Napriek tomu, že v roku 1945 jej
nadzemné časti zhoreli i s celou katedrálou,
osem týždňov po udalosti sa spod trosiek
vynorilo 25 nových výhonkov z pôvodného
koreňa. Od roku 1985 je na zozname
svetového
dedičstva
UNESCO.
Najdrahšou
ružou na
svete je tzv.
Juliet rose –
veľmi
vzácny druh
ruže, ktorú
v roku 2006
dopestoval
poľnohospodár David Austin. Ruža stála takmer
13 miliónov eur!
Na Valentína sa každoročne predá vo svete
takmer 200 miliónov ruží.
Najznámejší symbol Kodane nájdete
v miestnom prístave. Na nábreží Nyhavn tu
na skale od roku 1913 sedí Malá morská víla
inšpirovaná rozprávkou Hansa Christiana
Andersena, ktorý necelý kilometer odtiaľto
strávil veľkú časť svojho života. Sochu
daroval mestu pivovarnícky magnát Carl
Jacobsen nadšený baletnou verziou slávnej
rozprávky a dojatý stvárnením víly v podaní
Ellen Priceovej. Sochár Edvard Eriksen,
ktorý bol poverený zákazkou, chcel dať
soche podobu hviezdy baletného
predstavenia, ale tá odmietla, pretože
nechcela pózovať nahá. Nakoniec Eriksen

podľa nej
vytvoril len
hlavu a pre telo
mu modelom
sedela jeho
manželka.
Sardínia je so
svojou rozlohou
23 821 km² po
Sicílii druhý
najväčší ostrov Talianska aj Stredozemného
mora. Jeho pobrežie má 1 850 km, čo
predstavuje viac ako štvrtinu z celkovej dĺžky
talianskeho pobrežia. Nehovoriac o tom, že
sardínske pobrežie je neuveriteľne čarovné.
Sardínia je jedným z piatich najzdravších

miest na život. Asi na tom bude kus pravdy,
pretože tu žije neobyčajne vysoký počet ľudí,
ktorí sú starší ako 100 rokov.
Hoci je sardínske víno vyhlásené svojou
skvelou chuťou, tak samotní Sardínčania
vypijú až 60 litrov piva na osobu, čo je
v porovnaní so zvyškom Talianska
dvojnásobne viac.
Na Sardínii nedostanú zabrať iba ich precízne
pizza pece, ale aj tie na pečenie chleba,
pretože tu pečú viac ako 400 rôznych druhov
a typov chleba – každá dedina, každá
domácnosť má svoj jedinečný
recept.
Rozprávková postavička - Káčer
Donald bol vo Fínsku zakázaný,
pretože nemal nohavice.
foto: internet
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NIEKOĽKO OMYLOV VŠEOBECNÉHO
VZDELANIA
Vo
veľkých
mušliach
počuť
šum
mora

V prvom
rade treba
povedať, že
veľké špirálovité ulity, o ktorých si
namýšľame, že v nich počuť šum mora,
nepochádzajú z mušlí, ale z morských
slimákov. Nepočuť v nich šum mora, ale šum
prúdenia vlastnej krvi v ušiach. Hladké steny
slimačej ulity odrážajú tento zvuk v podobe
ozveny.
Sny trvajú len zopár sekúnd

Odborníci zaoberajúci sa výskumom spánku
boli dlho presvedčení, že naše sny trvajú len
niekoľko sekúnd, aj keď sa nám zdajú dlhé;
veď často počas krátkeho zdriemnutia zažijete
celé romány. Medzičasom sa však zistilo, že
sny môžu trvať až 30 minút. Nadránom
bývajú spravidla dlhšie, tesne po zaspatí skôr
kratšie. Sníva vraj každý človek, aj ten, ktorý
si na sen vôbec nevie
spomenúť.
Sociálne služby sú
novovekým
vynálezom

Sociálne služby tu boli
už v dávnej histórii.
V manufaktúrach
perzských kráľov
existovali nemocenské
dávky a materská
dovolenka už
v 1. tisícročí pred n. l.
Muži a ženy boli
odmeňovaní rovnako, či už za jednoduchú
prácu, či za vedúce pozície.

Veľryby vyfukujú do vzduchu fontány
vody

Veľryby sa po vynorení zbavujú
opotrebovaného vzduchu cez nosové otvory

na čele. Tento vzduch sa počas ponorenia
v tele veľryby zohrial. Vodné pary, ktoré
vzduch obsahuje, skondenzujú okamžite po
kontakte s okolitým studeným vzduchom na
viditeľný vydychovaný prúd vzduchu,
prípadne zmiešaný s vodou.
Ženy začali hrať futbal až po
2. svetovej vojne

U Eskimákov a Indiánov a v stredoveku aj
u Európanov bývalo zvykom, že muži aj ženy
hrávali hry podobné futbalu spoločne. Často
sa hrávali aj zápasy medzi jednotlivými
osadami a kmeňmi. Na
britských školách
hrávali dievčatá futbal
už od roku 1863.
V roku 1895 sa konal
prvý „krajinský
zápas“. Anglický juh
v ňom utrpel zdrvujúcu
porážku od anglického
severu. Prvý ozajstný
medzištátny zápas
vyhralo v roku 1920
Anglicko proti
Francúzsku. Po prvej
svetovej vojne mala
každá anglická obec svoj ženský tím
a špičkové zápasy sledovalo až 50 000
divákov, až kým v roku 1921 nedošlo
k zrušeniu ženského futbalu.
Spracované podľa publikácie 1000 omylov všeobecného
vzdelania
foto: internet
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STRÁNKY PLNÉ HUMORU
Nie je pekné, keď športovci
pijú. Ale je pekné, keď
alkoholici športujú.
- Prosím vás, mám v pive
muchu!
- To musíte robiť taký krik
kvôli jednej muche? Veď
ona vám toho piva zas tak
veľa nevypije!

Blondínka hovorí svojej
kamarátke brunetke:
- Taká som šťastná s mojimi
tromi deťmi.
- Nechceš ešte jedno?
- Nie, čítala som, že na
svete je každé štvrté dieťa
čínske.

Zbohatlík nato odvetí:
- Chcem, aby ste mi tam
nainštalovali alarm!

- Slečna, keď sa usmievate,
mám sto chutí pozvať vás
ku mne.
- Vy lichotník!
- Nie, zubár.

Terka príde k doktorovi, že
chce schudnúť.
- Nuž, vo vašom prípade
musíte len behať, behať
a zas len behať.
- A nejaký liek by ste mi
nepredpísali?
- Tak skúsime preháňadlo.
- Každý deň chodíš domov
opitý,- vyčíta Anča svojmu
mužovi. – A čo ja a deti?
- Maj rozum, žena, predsa
nebudeme piť všetci.

Na futbalovom zápase sa
muž prísne pozerá na
malého chlapca.
- Ako si prišiel k tej
permanentke?
- Našiel som ju doma. To sa
nesmie?
- A kde je tvoj otec?
- Doma, hľadá
permanentku.
Manželka sa pýta muža:
- Budeš tú polievku jesť?
Ak nie, pridám do nej
mäso a dám ju psovi.
Redaktor sa pýta Britney
Spears:
- Poznáte Hamleta?
- Nie, ale pokojne tam
napíšte, že sme dobrí
priatelia.
Inzerát: Vymením
stokilovú ženu za dve
päťdesiatkilové.

Malá moľa sa vydá na svoj
prvý let. Po návrate sa jej
rodičia pýtajú, ako bolo.
- Bolo to senzačné. Hneď
ako som vyletela, všetci mi
začali tlieskať.

Manželka hovorí svojej
polovičke:
- Všimla som si, že náš
sused pred odchodom do
roboty vždy pobozká svoju
manželku. Ty to prečo
nerobíš?
- Ja pani susedku vôbec
nepoznám.

Slovenský zbohatlík príde k
zubárovi. Lekár mu pozerá
do úst a vidí samé zlaté
zuby a diamantové korunky.
Prekvapene sa pýta:
- A čo vám tu mám vlastne
urobiť?

Je známe, že guľky
vystrelené zo zbrane dokážu
ťažko zraniť človeka. Len
guľky vystrelené na Chucka
Norrisa sa mu počas letu
vždy vyhnú a nikdy ho
netrafia, lebo sa boja, že sa
zrania.
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Pani Kalfasová sa chystá do
kúpeľov. Desaťročný Miško
ju varuje:
- Mala by si zostať doma.
Otec so strýcom sa chcú
biť...
- Ako si na to prišiel?
- Hovorili, že keď odídeš,
dajú si do nosa.

Humor 35
Na mňa nemusíte kričať.
Mne to stačí povedať
desaťkrát.
Moja ex mi poslala
esemesku:
- Zmaž si moje číslo!
- A kto mi píše?
Inzerát:
Hľadám známosť, lebo
moja žena tvrdí, že mám
milenku a ešte sa v mojom
živote nestalo, aby moja
žena nemala pravdu.

Spytujú sa slečny:
- Vy vraj chcete byť
trénerkou hokejistov.
Preboha, prečo práve
hokejistov?
- Rada striedam chlapov.
Mladá pani ide na spoveď
a priznáva:
- Pán farár, z osady ma sem
viezol gazda a po ceste som
svojho manžela podviedla.
- To je teda veľký hriech.
Pomodlíš sa tri otčenáše!
- A nemala by som sa ich
pomodliť šesť? - pýta sa
pani, - viete, gazda ma
zvezie aj domov.

Pani učiteľka sa sťažuje
rodičom:
- Je to najhorší chlapec v
triede. Čo je však ešte
horšie, ani raz
nechýbal.

- Mirko, čo povedal tatinko
na tvoje vysvedčenie?
- Nič, len krútil hlavou.
- Takže to nebolo také
strašné?
- Ale on krútil mojou
hlavou...
Predavač:
- Tie nohavice vám sadnú
ako uliate.
Zákazník:
- No neviem, trochu ma
tlačia pod pazuchami.

U veštkyne:
- Do tridsiatich rokov
budete žiť v biede.
- A potom?
- Potom si zvyknete.

nemocnice.
Doktori ma prezreli, urobili
testy a röntgen.
Krvi sa pod lebečnej
klenbou nahromadilo veľa,
ale snáď to nebude mať za
následok poškodenie
mozgu.
K tomu mám ešte dolámané
tri rebrá, komplikovanú
zlomeninu ľavej nohy a
roztrieštený pravý lakeť.
Doktori dúfajú, že mi ruku
nebudú musieť amputovať.
Esemeska od manželky:
AKÁ PAVLA ???

Esemeska od manžela:
Drahá, na prechode pre
chodcov ma zrazilo auto.
Pavla ma odviezla do

Pani je u gynekológa na
prehliadke.
- Á jé, to sa mi nepáči, pani
Nováková.
- Čože, pán doktor, je to zlé?
- Ešte horšie, než si myslíte.
Vyzerá to na operáciu.
- No to ja nemôžem, čo by si
moja rodina bezo mňa počala.
Nešlo by to predsa len zariadiť
inak?
- Išlo, ale museli by ste aspoň
na mesiac vynechať
akýkoľvek sex.
Pani Nováková sľúbila, že
určite žiadny nebude. Keď
odišla, pýta sa sestrička
doktora:
- Čo vlastne bolo tej pani, mne
pripadala celkom zdravá.
- To aj je, ale predbiehať
v potravinách, to sa nemá.
foto: internet
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Riešte hlavolam SUDOKU
Ak vás zaujal hlavolam SUDOKU v minulých číslach nášho časopisu,
prinášame jeho ďalšie pokračovanie.
Ako riešiť SUDOKU? Vyplňte mriežku tak, aby každý stĺpec, riadok
i štvorec s rozmermi 3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9. Čísla sa
nesmú opakovať. Matematiku netreba, hru vylúštite iba logickou úvahou.
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