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Píšem... 

Píšeš...  

Píšeme... 

 

Napísali sme pre vás, milí spolužiaci a učitelia, ďalšie číslo školského časopisu 

Pauzák. Zahŕňa množstvo žiackych postrehov, nápadov a je tak dôkazom našej 

žiackej tvorivosti, aj výsledkom vašej učiteľskej práce s nami.  

 

Prajeme vám za celú redakciu pokojné a inšpiratívne čítanie... 
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Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo v zborovni školy školské kolo prehliadky 39. ročníka prác Stredoškolskej od-

bornej činnosti. Celkovo 14 súťažiacich predstavilo v 3 súťažných odboroch 10 prác, ktoré vyhodnocovali členovia 

odbornej poroty v zložení: 

predseda poroty – Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy 

členovia poroty  –  Ing. Milan Škovran, ZRŠ pre odborné predmety 

Ing. Michal Hric, ZRŠ pre ekonomickú činnosť. 

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Organizuje sa mi-

mo vyučovacieho procesu. Prácu žiaci riešia za pomoci konzultanta, a tá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii 

na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce pred odbornou hodnotiacou komisiou. 

Cieľom tejto súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cie-

ľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov,  upevňovať ich 

vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh a prispievať 

k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.  

Súťaž sa realizuje formou súťažných prehliadok prác z oblasti prírodovednej, spoločenskovednej, z oblasti techni-

ky a zdravotníctva.  Súťažné odbory každoročne aktualizuje a spresňuje Ústredná komisia SOČ a Štátny inštitút od-

borného vzdelávania. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci strednej školy v ktoromkoľvek z odborov na zákla-

de vlastného záujmu s riešením problému alebo úlohy; s návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného 

modelu alebo zariadenia; s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím.  

Najlepšie práce postupujú zo školskej súťažnej prehliadky do vyššej súťažnej prehliadky podľa postupového kľúča. 

  
  

Koordinátorka SOČ 

 

 

 

Školská prehliadka 39. ročníka prác  

Stredoškolskej odbornej činnosti 

Odborná porota 

Publikum 
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Názov práce: Elektrická gitara a jej zostrojenie 

Riešitelia: Michal Fabian, Peter Gališin 

Konzultant: Ing. Michal Bucko 

Umiestnenie: 1. miesto, postup do krajského kola 

  Názov práce: Renovácia motocykla ČZ 175 450 

  Riešiteľ: Radovan Lichvár 

  Konzultant: Ing. Martina Pavlaninová 

  Umiestnenie: 2. miesto, postup do krajského kola 

Súťažný odbor: 01 Problematika voľného času 

Názov práce: Renovácia traktora Zetor 25 

Riešitelia: Tomáš Marcin, Adrián Šitár 

Konzultant: Ing. Martina Pavlaninová 

Umiestnenie: bez umiestnenia 

Súťažný odbor: 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

  Názov práce: Drvič konárov 

  Riešiteľ: Pavol Svat 

  Konzultant: Ing. Michal Bucko 

  Umiestnenie: 1. miesto, postup do krajského kola 

Názov práce: 3D tlač—Budúcnosť v strojárskej výrobe 

Riešiteľ: Filip Malát 

Konzultant: Ing. Helena Ďuricová 

Umiestnenie: 2. miesto, postup do krajského kola 

Vyhodnotenie školskej prehliadky 



6 

 

Po vyhodnotení tejto prehliadky boli ocenení finančnou hotovosťou súťažiaci, ktorí budú následne reprezentovať 

našu školu v krajskom kole a všetci súťažiaci diplomom. 

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutoční dňa 31. marca 2017 na Strednej odbornej škole v Starej 

Ľubovni.                   Koordinátorka SOČ 

               RNDr. Hedviga Rusinková 

Názov práce: Moduly pre vývojový KIT 

Riešitelia: Šimon Vysočan, Jakub Reviľak 

Konzultant: Ing. Pavol Pavlanin 

Umiestnenie: 1. miesto, postup do krajského kola 

Súťažný odbor:  

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

  Názov práce: Funkčný model Škoda 130 

  Riešiteľ: Jakub Dziak 

  Konzultant: Ing. Miloš Murín 

  Umiestnenie: 2. miesto, postup do krajského kola 

Názov práce: Model zapaľovacej sústavy 

Riešiteľ: Gabriel Stolárik, Adam Černický 

Konzultant: Ing. Martina Pavlaninová 

Umiestnenie: bez umiestnenia 

  Názov práce: Prevodovka Škoda Octavia—veterán 

  Riešiteľ: Samuel Stankovič 

  Konzultant: Ing. Milan Choma 

  Umiestnenie: bez umiestnenia 

  Názov práce: Hypocykloidná deferenciálna prevodovka 

  Riešiteľ: Viliam Gecík 

  Konzultant: Ing. Ladislav Murín 

  Umiestnenie: bez umiestnenia 
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Dňa 31. marca 2017 sa v Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni uskutočnila krajská prehliadka 39. ročníka Stre-

doškolskej odbornej činnosti. Našu školu na tejto prehliadke reprezentovali nasledujúci žiaci: 

 

Krajská prehliadka 39. ročníka prác  

Stredoškolskej odbornej činnosti 

Súťažný odbor: 01 Problematika voľného času 

Michal Fabian a Peter Gališin zo IV.E triedy s prácou Elektrická gitara a jej zostrojenie 

Radovan Lichvár zo IV.C triedy s prácou Renovácia motocykla ČZ 175 450 

 

Súťažný odbor: 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Pavol Svat zo IV.A triedy s prácou Drvič konárov 

Filip Malát z II.B triedy s prácou 3D Tlač – Budúcnosť v strojárskej výrobe 

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

Šimon Vysočan a Jakub Reviľak zo IV.C triedy s prácou Moduly pre vývojový KIT 

Jakub Dziak zo IV.C triedy s prácou Funkčný model Škoda 130 

Členkou Odbornej hodnotiacej komisie v súťažnom odbore 11 Informatika bola Mgr. Mária Forgáčová.  

 

 

Výsledky: 

Súťažný odbor: 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Pavol Svat zo IV.A triedy s prácou Drvič konárov – 1. miesto  

Filip Malát z II.B triedy s prácou 3D Tlač – Budúcnosť v strojárskej výrobe – 3. miesto 

Ostatné práce sa neumiestnili. 

 

  Pavol Svat zo IV.A triedy bude našu školu reprezento-

vať na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej čin-

nosti, ktorá sa uskutoční 25. – 28. apríla 2017 v Strednej 

priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici. 
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Pavol Svat 

PAVOL SVAT. Strojár. Technik telom aj dušou. Maturoval v tomto školskom 

roku. Ale ešte predtým stihol narobiť okolo seba a okolo našej školy rozruch. Sa-

mozrejme, v pozitívnom  zmysle slova.  Po školskom kole v stredoškolskej odbor-

nej činnosti (SOČ), kde sa umiestnil na 1. mieste, obhájil svoju pozíciu aj 

v krajskom kole, ktoré sa konalo v Starej Ľubovni, až postúpil do celoslovenského 

kola – tam získal krásne 4. miesto. Sme na jeho úspech ako škola pyšní, preto 

sme ho oslovili na krátky rozhovor. 

Čo nasmerovalo po základnej škole tvoje kroky k nám na Strednú priemyselnú školu strojnícku? 

Prejavovali sa v tebe technická duša a myseľ už aj v detstve? Môžeš uviesť príklad :) 

Predstav nám v krátkosti ako riešiteľ SOČ výrobok, ktorý si zostavil. 

V tomto smere ma inšpirovali rodičia, ktorí sú tiež strojári. 

kroky k nám na Strednú priemyselnú školu strojnícku? 

Veľmi si to neuvedomujem, ale vzhľadom na to, že rodičia sú strojári, tak akosi cítim, že to mám v sebe . K techni-

ke a strojom som inklinoval odmalička. 

kroky k nám na Strednú priemyselnú školu strojnícku? 

Výrobok mal názov drvič konárov. Cieľom práce SOČ bolo odstrániť nedostatky, ktoré majú sériovo vyrábané dr-

viče. Tieto nedostatky majú za následok napr. nižšiu životnosť, rýchlejšie opotrebovanie nejakých častí stroja atď. 

kroky k nám na Strednú priemyselnú školu strojnícku? 

Aké pocity ťa sprevádzali školským, krajským a celoslovenským kolom súťaže SOČ?  

Pred školským kolom som mal trochu stres. Na krajskom kole som už bol trochu suverénnejší. Víťazstvo som však 

nečakal, bol som preto milo prekvapený.  Keď vyhlasovali výsledky na celoslovenskom kole a ja som sa umiestnil ako 

štvrtý, bol som na seba celkom hrdý. Pocity...ani neviem. Asi prekvapenie, to najviac. A osobné povzbudenie.   
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Je niečo, čo by si chcel odporúčať spolužiakom v nižších ročníkoch našej školy? Možno v súvislosti so SOČ a možno 
v súvislosti so životom... 

 

 

 

 

 

Aké sú tvoje plány bezprostredne po ukončení strednej školy? 

Kde sa vidíš o 10 rokov? A hlavne nebuď vo svojej vízii skromný... 

Máš teraz vytvorený priestor na to, aby si niekomu poďakoval...komu by to bolo a za čo? 

Čo bolo pre teba ako úspešného riešiteľa SOČ v súťaži najnáročnejšie a prečo? 

Nech sa určite do riešenia SOČ pustia, prináša to nové zážitky a skúsenosti, no najlepšie je venovať sa tomu už v 

3. ročníku. 

Budem pokračovať v štúdiu na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity.? 

Najťažšie bolo asi to, že som riešil SOČ v 4. ročníku. Po školskom kole nasledovali  o dva týždne písomné maturity. 

V čase pred školským kolom sme sa teda zároveň pripravovali na maturitnú skúšku, čo bolo na mňa veľa.  

 

 

 

 

Ďakujeme za rozhovor.  

Prajeme ti v živote za celú redakčnú radu mnoho úspechov 

osobných aj profesijných... 

Predovšetkým chcem vyštudovať a potom uvidím, čo ďalej. Určite sa však vidím ako strojár :) 

Predovšetkým  by som sa chcel poďakovať môjmu konzultantovi SOČ, Ing. Michalovi Buckovi, s ktorým som kon-

zultoval navrhovanie a zostrojenie výrobku; ďalej sa chcem poďakovať učiteľom praxe Ing. Murínovi a Ing. Švirkovi,  

ktorí mi umožnili prístup k strojom na výrobu drviča; rovnako aj Mgr. Márii Forgáčovej a PaedDr. Jane Kipikašovej, 

ktoré mi pomohli s formálnou úpravou SOČ a taktiež s počítačovou aj ústnou prezentáciou mojej práce. 
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STROJÁRI S UMELECKÝM CÍTENÍM... 

Strojári.  

Žiaci III.A  

Nielen sústružia, frézujú, modelujú, ale aj tvoria 

a fantazírujú   

Ak    už    na    mňa    príde    nuda     a     nič     sa    mi    nechce    robiť    hneď 

napíšem   kamarátom   zahrajme   sa   s počítačom   vždy   keď  príde nový deň  

novú  hru  si  vyberiem keď   už príde   ťažká chvíľa ja neviem či mám ďalej  hrať  

nemusím    dlho    rozmýšľať  lepšie je  hru  vypínať  či   je   sviatok  a  či  piatok 

keď mám nervy Bude rachot a možno aj vody špľachot lebo tam aj jedávam ale  

aj tak  sa    nevzdávam možno trošku ponadávam čo za ľudí do týmu dostávam 

na nete je toľko Rusov ako na púšti kaktusov porozumieť snažím sa no ide to  

len sťažka 

neznášam  

keď prehrávam 

      potom  často hundrávam   

   Piskura          Prokop 

K A L I G R A M Y  

Fiľakovský, Luca 

K A L I G R A M Y  
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Bežím,  
bežím do  

diaľky 
, 

nepozerám     na       prekážky. 
Bežím,       bežím        nemám        konca, 

behám             do každého                kopca. 
Nástra              hy sa na mňa               valia, 
nohy              ale predsa nepo             ľavia. 
Nemám           konca, nemám              kraja, 
trénuj             eme sem-tam               dvaja. 
Či je                 vonku pekne,              alebo  
padá,              vládne vo mne             dobrá  

nálada. Škaredé poča 
sie mi nev        adí, beh mi  

úsmev na             tvári naho 
dí. Behan                ie ma robí  
šťastným,              silným, mo 
cným a či                krásnym? 
Beh je a                   ko moja  
droga,s p               ozdravom  
ČVERHA                   GOGA 

      III.A                        III.A 

Lacko, Bujnovský 



12 

 
 

Súťaž o najlepšiu PC prezentáciu 

Strojári, TIS-kári.  Žiaci 2. ročníka sa zapojili do súťaže o najlepšiu PC prezentáciu. 

Ide o špecifickú školskú medzipredmetovú súťaž zahŕňajúcu vyučovací predmet INF, kariérové poradenstvo pre 

žiakov a školské koordinácie: prevencie, výchovy k ľudským právam.  

Hodnotiaca komisia sa sústredila jednak na obsahovú náplň vytvorených PC prezentácií, ich formálne spracovanie 

a následnú ústnu formu prezentovania.  

Najlepšie prezentácie a prezentačné výkony súťažiacich boli aj patrične ocenené: František ŠOLTYS (II.A), Lucia 

KRASOVÁ (II.D), Dušan KIRNER (II.D), Daniel ZWIEBEL (II.A). 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 

Rozlúčka štvrtákov s našou školou, učiteľmi, atmosférou i spolužiakmi... 

Fotoreportáž 

Lúčili sa štvrtáci s učiteľmi i učitelia so 
štvrtákmi :) 

Veríte, že padla aj slza dojatia? 

Rozlúčkovej veselici predchádzala formálna slávnostná rozlúčková  

udalosť... 
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Kvety namiesto slov... 

Každá výraznejšia aktivita žiakov bola na konci štúdia odmenená :) 

Prajeme vám 
veľa  

úspechov... 
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„Jánošík bol popravený na ľavom háku.“ (IV.A) 

„Holden Caulfield musel zaplatiť za služby prostitútky, aj keď ich nevyužil.“ (IV.A) 

„Ťapákovci prespali celú zimu jak medvede, bo boli leniví.“ (IV.D) 

„Achilla namočila mama do rieky a potom sa od neho odbíjali šípy.“ (IV.A) 

„Jánošíka ukrižovali.“ (IV.A) 

„Majerský sa rozišiel so Zitou a použil na to svojich kamarátov.“ (IV.B) 

„Anči odumreli nohy.“ (IV.B) 

„Nobelovu cenu za mier získala aj Mária Terézia.“ (IV.B) 

„Dej pokračuje v telefónnej búdke.“ (IV.A) 

„Ta ja taký utrápený...“ (IV.C) 

„Mišo Černek bol taký, čo chodil po lesoch.“ /myslí sa na slovo partizán/  (IV.A) 

„Mačo pracoval u gazdu zadarmo.“ /myslí sa na postavu Maco Mlieč/  (IV.B) 

U: „Čo znamená KSČ?“ 

Ž: „Sovietsky zväz.“  (IV.B) 

NA MATURITE VÁŽNE AJ VESELO 

Naši maturanti dokázali, že majú nielen dostatok vedomostí, ale rovnako dosť zmyslu pre humor a bohatú fan-

táziu...aj keď v mnohých prípadoch ani sami netušili, že to, čo rozprávali tak veľmi vážne, bolo tak veľmi vzdialené 

od pravdy... :) 
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Žiackym múdrostiam, ktoré vznikajú kombinatorikou rôznych informácií, vedných disciplín, záujmov a vlastných pos-

trehov sa mnohokrát nevyrovná ani tá najprepracovanejšia encyklopédia múdrostí na svete. Posúďte sami, či pome-

novanie „žiacka encyklopédia“  je skutočne na mieste :) 

Z hodín slovenského jazyka a literatúry v spolupráci so žiakmi J spracovala PaedDr. Jana Kipikašová 

IV.A 
U: Akým slovným druhom je slovo HORE? 
Ž: Miesto. 
U: To nie je slovný druh, oprav sa. 
Ž: Príslovie miesta. 
(Pozn.: Slovné druhy sú: podstatné mená, prídavné me-
ná, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, 
spojky, častice, citoslovcia.) 

IV.B 
V Biblii sa píše, že utečenci putovali 40 ro-
kov po púšti. 

(Pozn.: Putovali Izraeliti.) 

I.B 
U: Čo je apostrofa? 
Ž: Oslovenie neživého predmetu alebo neprítomnej 
osoby básnikom, autorom. 
U: Super! Uveď vlastný príklad na apostrofu, a buď 
prosím tvorivý. 
Ž: Čau lavica, môžem dať do teba rožok? 

IV.A 
Draci žili v staroveku, nie? Tak dakde písali... 
 

IV.A 
Zita sa ožení a čaká s mužom dieťa... 

IV.B 
U: Vysvetlite názov diela: Kým kohút neza-
spieva. 
Ž: ...že ráno kohút zakikiríka. 
(Pozn.: Skôr ako kohút ráno zaspieva, člo-
vek zradí človeka, zaprie v sebe ľudskosť.) 

IV.B 
U: Ktoré postavy z Biblie registruješ? 
Ž: Kain a Kábel. 
(Pozn.: Kain a Ábel) 

IV.A 
Jánošík bol zbojník, ktorý bojoval v partizánskej skupine. 
(Pozn.: Za čias Jánošíka o partizánoch ešte ani nechýrovali.) 

II.D 
U: To čo ty hovoríš? Veď to je všetko nespráv-
ne, skús sa opraviť. 
Ž: Prepáčte, zjedol som dve tabletky, tak som 
trochu zmätený :) 

IV.B 
U: Doplňte frazeologizmus: Keď nejde Mo-
hamed k hore... 
Ž: ...ide k hore Ábel. 
(Pozn.: Keď nejde Mohamed k hore, ide 
hora k Mohamedovi.) 

Zo žiackej encyklopédie... 
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SMER NÁŠHO ŽIVOTA URČUJÚ NAŠE MYŠLIENKY. Jednoduchá a jasná logika.  

(Zvyčajne čím viac veci komplikujeme, tým viac sa do nich zamotávame :) 

OTÁZKA:  Chceme byť šťastní a spokojní?  

ODPOVEĎ:  (nie je potrebná) 

PROTIOTÁZKA:  Máme tendenciu myslieť negatívne?  

ZÁVER: Ako môžeme nájsť vnútornú vyrovnanosť a šťastie, keď je naše 

vnútro negativistické? To sa predsa vzájomne vylučuje...  

RIEŠENIE: Pod vplyvom našich emócií funguje aj naše myslenie. Inými 

slovami...naše pocity žijeme v našom živote, keďže si ich doň sami vná-

šame. A to všetko následne ovplyvňuje naše správanie a konanie.  

AK CHCEME ŽIŤ SPOKOJNE A ŠŤASTNE, MUSÍME TAKTO ZAČAŤ AJ MYSLIEŤ. NIEKEDY TO OBNÁŠA AJ CELKOVÚ 

ZMENU POHĽADU NA ŽIVOT...  

Istého dňa na tmavej opustenej ceste zastalo auto s prepichnutou pneumatikou. Vodič vystúpil a zistil, že nemá 

zdvihák. Už sa ho zmocňovalo zúfalstvo, keď v diaľke zazrel svetielko. Bolo tam akési hospodárstvo. 

Vybral sa pešo tým smerom a cestou začal premýšľať: 

„A čo keď mi neotvoria?“ 

„Čo keď nebudú mať zdvihák?“ 

„Čo keď mi ten sedliak nebude chcieť zdvihák - ak ho vôbec má - požičať?“ 

Pri každej úzkostlivej otázke jeho pobúrenie rástlo. Keď konečne prišiel k domu a sedliak mu otvoril, bol taký roz-

zúrený, že ho udrel päsťou do tváre a zareval: „Zožer si ten svoj hnusný zdvihák.“    

                   (príbeh podľa B. Ferrera)  

DUŠA, MYSEĽ A TELO SÚ OHROMNE SILNO PREPOJENÉ. Ak je cho-

rá duša, je choré aj telo. Ak duša a myslenie ožijú šťastím, dokážu 

prebudiť z choroby aj telo. Ak už ale nie je pre telo neskoro... 

S úctou  Jana Kipikašová 
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Podľa údajov z pedagogickej agendy spracovala Mgr. Aneta Vargová 

Opätovne vám prinášame, milí žiaci, aj v tomto čísle školského časopisu niekoľko zaujímavých štatistických údajov 
o vašej individuálnej alebo triednej (kolektívnej) úspešnosti či neúspešnosti. 

Úspešným blahoželáme, menej úspešným držíme päste v dosahovaní lepších výsledkov v budúcnosti. 

Najlepší Najhorší 

Trieda Priemer Trieda Priemer  

I.B 1,98 III.B 2,63 1. 

I.D 2,08 III.C 2,52 2. 

II.A 2,17 II.B 2,46 3. 

Ročník 
Znížené známky zo správania 

na stupeň uspokojivý (2) 
Znížené známky zo správania na 

stupeň menej uspokojivý (3) 

1. ročník 2 1 

2. ročník 0 0 

3. ročník 4 2 

Najlepšia Najhoršia 

Trieda 
Zameškané 

hodiny triedy 

Zameškané  
hodiny na žiaka 

Trieda 
Zameškané 

hodiny triedy 

Zameškané  
hodiny na žiaka 

 

II.C 1361 45,37 II.D 1941 64,70 1. 

III.C 1173 46,92 I.D 1464 56,31 2. 

I.C 1180 49,17 III.A 1791 55,97 3. 

Žiaci s absolútnym prospechom 1,0 

Olejár Peter, I.A 

Ivanecký Ján, I.B 

Pribula Lukáš, III.C 

Hodnotíme (ne)úspechy za 2. polrok v 1. až 3. ročníku v školskom roku 2016/17 
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