
  

 

 

 

 

 

 

 

                              Znovu spolu                                                   Klebetník 

Nečakaná doba prináša nečakané rozhodnutia.              Dnes si poklebetíme s p. asistentkou, ktorá 

Koronakríza a šírenie vírusu Covid 19 spôsobili,            pomáha študentom so špeciálnymi  

že sme na začiatku 21. storočia vhupli zo sci-fi                výchovno-vzdelávacími potrebami.  

katastrofických filmov do reálneho scenára                     Vo voľnom čase rada chodí do prírody, 

podobného zamerania. Zrazu žijeme v digitálnom          športuje, ale aj rada varí a pečie. 

svete. Netradičná doba priniesla i netradičné                   Áno, reč je o ... 

rozhodnutie v projekte Znovu spolu... 

 

 

                                                     Svet filmového plátna 
Svet snov, fantázie, predstavivosti, brilantných hereckých výkonov, filmových trikov. Svet strieborného 

plátna. Kto a čo nás z filmového či televízneho umenia najviac zaujalo a zaujíma, skúmala naša anketa,  

na ktorej otázky zodpovedalo 114 študentov. Radi sa s vami podelíme o jej výsledky.  

 

 

Strojár 1/2021 
roč. XXXV     NAJČÍTANEJŠÍ ČASOPIS SPŠ MYJAVA 
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  EDITORIÁL 
  

Jar. Ročné obdobie spojené 

s prebúdzaním prírody, života. Hrejivé lúče 

slnka, zeleň vôkol nás, rozkvitnuté stromy 

v sadoch, pestrofarebné voňavé kvety 

v parkoch a záhradách. Pohladia dušu, 

potešia oko. Symbolizujú nový začiatok. 

Tento rok je symbolika ešte výraznejšia. Po 

dlhom zložitom období protipandemických 

opatrení sa môžeme opäť voľnejšie 

nadýchnuť, viac cestovať, stretávať sa 

s blízkymi, športovať, aj keď ešte vždy 

musíme byť mimoriadne opatrní.  

Práve dnes sme sa dozvedeli, že po siedmich 

mesiacoch sa od budúceho týždňa opäť 

obnovuje prezenčná výučba na stredných 

školách pre všetky ročníky. Nikdy by som 

neveril, že takáto informácia ma raz 

mimoriadne poteší. Opäť sa reálne stretnem 

so spolužiakmi, budem počuť výklad učiteľa 

priamo v škole, teoretické poznatky si 

môžem hneď prakticky vyskúšať na rôznych 

strojoch, prístrojoch, zariadeniach.  

Veci, ktoré boli samozrejmé, sú zrazu 

vzácne.  

Len si ešte raz dovolím vás všetkých 

poprosiť, aby ste boli opatrní, správali sa 

zodpovedne a dodržiavali platné opatrenia 

bez zľachčovania situácie. Aby sme si 

uvoľnené opatrenia mohli užívať čo 

najdlhšie, rovnako ako aj bezstarostné letné 

prázdniny. 

 

Zároveň vám v mene celej redakčnej rady 

chcem zaželať úspešné ukončenie školského 

roku a príjemné chvíle pri listovaní stránok 

nášho časopisu. 

 

K. 

 

 
 

Foto zadná strana: P. 
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V aktuálnom školskom roku väčšinu času 

prebieha výučba stredoškolákov vo 

virtuálnom priestore. Sem sa preniesli 

i rozmanité mimoškolské aktivity, podujatia, 

projekty, záujmové krúžky. Rovnako aj 

príprava študentov na 43. ročník 

Stredoškolskej odbornej činnosti zameranej 

na 17 odborných oblastí, ktorej cieľom je 

podpora a vyhľadávanie talentovaných 

a nadaných žiakov stredných škôl. 

Nebolo to jednoduché, ale i tak sa mnohí 

z nás, tohtoročných maturantov, zapojili do 

spomínanej súťaže riešiac 

rozmanité aktuálne témy, odbornú 

problematiku, využívajúc aj 

medzipredmetové vzťahy. 

Zdokonalili sme sa 

v schopnostiach pracovať 

samostatne, vyhľadávať 

a spracovávať odborné 

informácie, analyzovať, 

porovnávať a samozrejme, 

rozšírili sme si svoje odborné 

vedomosti a zručnosti. 

Február 2021 bol termínom 

konania školského kola SOČ. 

Svoje práce sme aj pomocou 

krátkej prezentácie obhajovali 

pred odbornou hodnotiacou komisiou. 

Následne sme si vypočuli cenné rady 

a pripomienky vyučujúcich, ktorí pravidelne 

pripravuje našich priemyslovákov a poznajú 

nároky obvodného, krajského, prípadne 

celoslovenského kola SOČ. 

Kto bol v tomto roku najúspešnejší? Ktoré 

práce postúpili do obvodného kola SOČ? 

P.P. 

 

Súťažný odbor Názov práce Autor Trieda 

09 – strojárstvo, 

hutníctvo, doprava 

RENOVÁCIA MOTOCYKLA 

JAVA 05 

FILIP HANIC IV.A 

MEC 

09 – strojárstvo, 

hutníctvo, doprava 

VEĽKOFORMÁTOVÁ CNC 

GRAVÍROVACIA 

FRÉZOVAČKA 

MATEJ 

BELLAY 

IV.A 

MEC 

10 – stavebníctvo, 

geodézia, kartografia 

DILATÁCIE V STAVITEĽSTVE VERONIKA 

TVRDÁ 

IV.B    

TL 

11 - informatika VYTVORENIE NEURÓNOVEJ 

SIETE 

ERIK 

BORDÁČ 

IV.A 

MEC 

12 – elektrotechnika, 

hardware, 

mechatronika 

AUTÍČKO OVLÁDANÉ 

POMOCOU POHYBU ZÁPÄSTIA 

PATRIK 

POBJECKÝ 

IV.A 

MEC 

12 – elektrotechnika, 

hardware, 

mechatronika 

ARDVINO METEOSTANICA SAMUEL 

MALÁRIK 

IV.B 

ELE 

Všetkým úspešným súťažiacim držíme palce a želáme veľa šťastia v obvodnom kole SOČ. 



   Strojár  1/2021                                                                                          Súťaže     4                                                                                  

Niektorých úspešných riešiteľov SOČ sme požiadali o krátky rozhovor. 

MATEJ BELLAY 

 

Prečo si si vybral práve 

tému Veľkoformátová 

gravírovacia fréza? 

CNC gravírovaciu 

frézovačku som si vybral 

preto, že v CNC strojoch 

vidím budúcnosť a veľké 

možnosti využitia v praxi. 

 

Ako si postupoval pri 

tvorbe tvojej práce SOČ? 

Ako prvé som si potreboval 

zistiť, ako navrhnúť 

komponenty a následne 

komponenty vhodne spojiť 

s ostatnými prvkami. Potom 

prišla na rad výroba. 

Základňu sme navrhli tak, 

aby náš stroj dokázal 

pracovať pri vyšších 

rýchlostiach posuvu                            

a zároveň dokázal obrábať 

aj veľké kusy dreva. 

Pri konštrukcii som využil 

aj rady a schopnosti môjho 

otca. 

 

Čo bolo pri písaní a tvorbe 

tvojej práce SOČ 

najťažšie? 

Najťažšie bolo navrhnúť 

vhodné komponenty 

posuvov v osiach XYZ. No 

pri konštrukcii sme narazili 

na problémy, ktoré nás 

časovo obmedzili. Tým 

pádom bolo ťažké prácu 

dokončiť v stanovenom 

termíne. 

 

Čím ťa obohatila tvoja 

práca SOČ? 

Pri tvorbe som získal veľa 

skúseností a manuálnych 

zručností. A poučil som sa  

z chýb, ktoré by som už 

neurobil, keďže to bola prvá 

skúsenosť s konštrukciou 

takéhoto stroja. 

 

Kam tvoje kroky povedú po skončení strednej školy? 

Po skončení štúdia na SPŠ Myjava by som si chcel rozšíriť 

svoje znalosti v odbore automechanika. 

Portál 

 

Rám s výstuhami 

                                                        Elektroinštalácia 

Hotová CNC frézovačka 
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FILIP HANIC 

Pred renováciou 

 

Po renovácii 

 

 

Prečo si si vybral tému Renovácia motocykla Jawa 05? 

Túto tému som si vybral preto, lebo sa mi páčia veterány 

a chcel som využiť to, že som mal jeden doma v nepojazdnom 

stave. Bola by škoda, ak by ostal nevyužitý.  

 

Ako si postupoval pri 

tvorbe tvojej práce SOČ? 

Ako prvé som rozobral celú 

motorku a postupne som 

renovoval jednotlivé diely. 

Ak som našiel niečo 

nevyhovujúce, tak som to 

vymenil alebo opravil. 

Taktiež som si dal záležať 

na vonkajšom vzhľade 

a každú súčiastku som 

vyčistil a plechy motocykla 

som prefarbil. Výsledkom 

bol plne funkčný 

motocykel, ktorý nielen 

funguje, ale aj pekne 

vyzerá. 

 

Čo bolo pri písaní a tvorbe 

tvojej práce SOČ 

najťažšie? 

Pri písaní som nemal 

problém, keďže ma moja 

konzultantka Ing. Eva 

Podmajerská výborne 

navigovala. Pri renovácii 

som mal najväčší problém 

s rozoberaním a opravou 

motora, pretože to je hlavná 

časť motocykla a ak by som 

tam urobil niečo zle, tak by 

bol zvyšok zbytočný.  

  

Čím ťa obohatila tvoja 

práca SOČ? 

Mohol som vidieť 

jednotlivé časti motocykla 

a mechanizmy, ktoré sme 

preberali na strojníctve 

a elektrotechnike.  

 

Kam tvoje kroky povedú po 

skončení štúdia na SPŠ 

Myjava? 

Podal som si prihlášku na 

Žilinskú univerzitu, takže 

moje kroky budú smerovať 

k vysokoškolskému štúdiu. 
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PATRIK POBJECKÝ 

Prečo si si vybral práve 

tému Autíčko ovládané 

pohybom zápästia? 

Vždy ma bavilo ovládanie 

autíčka na diaľkové 

ovládanie, ale všetko sa 

vlastne ovláda pomocou 

joysticku a ja som chcel 

skúsiť niečo iné, niečo, čo 

sa veľmi málo používa. 

Tento princíp som videl 

niekde na internete, neviem 

už kde, ale inšpiroval som 

sa tým a chcel som to 

urobiť. Veľmi ma to 

zaujalo.  

Ako si postupoval pri 

tvorbe tvojej práce SOČ? 

Ako prvé som si musel 

všetko potrebné objednať 

z rôznych obchodov, keďže 

jednotlivé časti neboli 

dostupné v jednom. 

Objednával som asi zo 

štyroch rôznych obchodov. 

Potom som si musel rôzne 

časti prispájkovať na dosku 

plošných spojov. S týmto 

mi pomohol pán riaditeľ, 

keďže som nevedel 

spájkovať a ani som nemal 

na to potrebné veci. 

Následne som si vytvoril 

podstavu, na ktorú som 

umiestnil časti  „autíčka“ 

a na športovú rukavicu, 

ktorú som dávnejšie 

používal na cvičenie, som 

umiestil ostatné časti. 

Potom som už len nahral 

program do „autíčka“ a ešte 

do zariadenia, ktoré je na 

rukavici a otestoval som, či 

všetko funguje tak, ako má. 

Čo bolo pri písaní a tvorbe 

tvojej práce SOČ 

najťažšie? 

Pri písaní bolo asi najťažšie 

sa k nemu vôbec 

dopracovať, keďže sa mi to 

vôbec nechcelo vzhľadom 

na to, že som už približne 

vedel, ako to rozpíšem, ale 

nakoniec som sa k tomu 

„dokopal“ a za pár hodín 

som to všetko napísal. A pri 

tvorbe bolo zložité 

pracovať s programom 

a úprava programu, keďže 

som nikdy neskúšal niečo 

programovať alebo 

pracovať v Arduino 

programe. 

Čím ťa obohatila tvoja 

práca SOČ? 

Pri mojej práci SOČ som sa hlavne 

naučil spájkovať, teda naučil ma to 

pán riaditeľ, ktorému za to veľmi 

ďakujem. A oboznámil som sa 

s programovaním v Arduino 

programe. 

Kam tvoje kroky povedú po 

skončení štúdia na SPŠ Myjava? 

Po skončení štúdia na SPŠ Myjava 

by som chcel ísť na 

vysokú školu. Jednou 

z možností je MTF 

v Trnave a druhou je 

Žilinská univerzita 

v Žiline. 
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SAMUEL MALÁRIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prečo si si vybral práve tému ARDUINO meteostanica? 

 

Túto tému som si vybral preto, lebo som sa chcel už dlhšiu dobu 

naučiť programovať niečo v Arduine a taktiež som si chcel postaviť 

meteostanicu, ktorá by merala teplotu, lebo mi pripadalo zaujímavé 

merať teplotu za pomoci niečoho, čo som sám zostrojil.  

 

Ako si postupoval pri tvorbe tvojej práce SOČ? 

 

Ako prvé som začal hľadať informácie, ktoré som následne mohol 

použiť v mojej práci. Nikdy som nepracoval s Arduinom, tak som 

pozeral na internete ako pracuje, čo všetko s ním môžem robiť a pod. 

Následne som si vyhľadal 

komponenty, ktoré som použil 

na meranie hodnôt za pomoci 

Arduino. Ďalšiou časťou 

môjho projektu bolo navrhnúť 

kód, na ktorom Arduino 

pracuje. Pretože som nikdy 

neprogramoval Arduino, 

musel som hľadať rôzne 

návody, ako ho programovať  

a nakoniec sa mi aj podarilo 

spomínaný kód navrhnúť.          

A ako posledné som musel 

vytvoriť 3D model 

meteostanice, ktorý som 

následne vytlačil a do ktorého 

som vložil komponenty 

meteostanice.  

 

Čo bolo pri písaní a tvorbe 

tvojej práce SOČ najťažšie? 

 

Najťažšia časť bola rozhodne 

výroba 3D modelu. Nikdy som 

sa neučil, ako robiť 3D 

modely a musel som stráviť 

dlhú dobu učením sa, ako 

pracovať v 3D modelovacích 

editoroch. 

 

Čím ťa obohatila tvoja práca 

SOČ? 

 

Naučil som sa pracovať v 3D 

editoroch, s ktorými som 

nikdy nepracoval a taktiež som 

sa naučil programovať 

Arduino, pri ktorom som sa 

lepšie oboznámil                      

s programovaním. 

 

Kam tvoje kroky povedú po 

skončení štúdia na SPŠ 

Myjava? 

 

Chcel by som ísť študovať na 

STU v Trnave na Materiálovo-

technologickú fakultu so 

zameraním na automatizáciu          

a aplikovanú informatiku, 

pretože ma zaujíma odbor 

automatizácia a sám by som si 

v tomto odvetví chcel v 

budúcnosti nájsť zamestnanie. 
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Dištančné vyučovania nám dnes, 18. marca 

2021, spestril webinár s pani psychologičkou 

z CPPPaP v Myjave Mgr. Jankou Jarabicovou. 

V jeho úvode sa nám snažila vysvetliť, čo 

všetko z pocitov, ktoré prežívame v zložitej 

dobe celosvetovej pandémie, je normálne. 

Porozprávala nám o problémoch, ťažkostiach, 

ktoré môžu študenti v súčasnosti na Slovensku 

zažívať, ako aj o tom, ako by sme mali zvládať 

zložité životné situácie. Rozprávanie spestrila 

konkrétnymi príbehmi, s ktorými sa stretla vo 

svojom osobnom i profesionálnom živote.  

Webinár pokračoval dvomi aktivitami. 

Najskôr sme si mali zatvoriť oči a vnímať to, 

čo cítime, respektíve ako sa cítime, ako 

sedíme, či sa nám nohy dotýkajú zeme, 

nakoľko sme uvoľnení.  

V rámci druhej aktivity nám pani 

psychologička ukázala obrázok, na ktorom bol 

oblak, strom a korene. Do oblaku sme mali 

napísať, aké činnosti by nám mohli byť 

nápomocné pri zvládaní prekážok, stresu. 

Potom sme mali napísať všetky situácie, ktoré 

nám zlepšujú náladu. A nakoniec sme mali 

napísať ľudí, vďaka ktorým sme v živote 

najstabilnejší, respektíve sú našou oporou 

v živote, to vlastne predstavovali tie korene.   

Posledná časť nášho on-line stretnutia s pani 

psychologičkou patrila otázkam 

a odpovediam.  

Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že pani 

psychologička bola príjemná, milá a dnešný 

webinár zaujímavý. 

J.V. 
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... ešte ZOPÁR postrehov 
tOMÁš: Bolo to zamerané na súčasnú dobu 

spojenú s koronou, lockdownom a veci či 

vzťahy, ktoré sa kvôli nim zmenili. Pani 

psychologička nám dala nejaké rady a tipy, 

ako túto zložitú situáciu zvládnuť. 

PATRIK: Webinár bol o problémoch, ktoré 

mladí ľudia zažívajú počas pandémie, keď 

musia byť väčšinou len doma, bez sociálnych 

kontaktov. Taktiež o problémoch v rodinách, 

v spoločných domácnostiach. Pani 

psychologička nám najskôr rozprávala 

a potom sme si urobili aktivity na uvoľnenie 

i zamyslenie. Páčilo sa mi počúvať niekoho, 

kto rozumie problémom, ktoré niektorých 

z nás trápia. 

JAKUB: Webinár bol aj o zvýšení 

sebavedomia a o duševnom zdraví. Bolo to 

zaujímavé a poučné. Pani psychologička, 

ktorá sa k nám prihovárala, bola príjemná 

a dobre sa ju počúvalo. Robili sme aj nejaké 

aktivity. Bol to vynikajúci zážitok a rád by 

som to kedykoľvek zopakoval.  

JÁN: Pani psychologička nám hovorila 

najmä o tom, ako lepšie zvládnuť súčasnú 

situáciu, povzbudila nás, poskytla rady, ako 

byť pozitívny (samozrejme nie v rámci 

COVID-testu). Myslím si, že to bolo 

zaujímavé. 

RÓBERT: Hodina s pani psychologičkou 

bola veľmi príjemná. Bolo vidieť, že vie, 

o čom hovorí a ako to má hovoriť. Donútilo 

ma to zamyslieť sa. Rozprávala 

o zaujímavých a vážnych aktuálnych témach, 

o ktorých by sa malo hovoriť častejšie. Som 

rád, že sa podarilo webinár vybaviť, a že som 

mohol byť jeho súčasťou. 

 

 

Milí učitelia! 

Keby nebolo Vás, 

čo by to bol za svet? 

Nevedeli by sme, 

ako to v minulosti vyzeralo. 

 

Nevedeli by sme čítať, písať, 

nemohli by sme peniažky zarábať. 

Nevedeli by sme riešiť príklady, 

nemohli by sme stavať budovy. 

Nič by sme nevedeli o vesmíre, 

ani o zdravej výžive. 

 

Na Váš sviatok učiteľov, 

musíme veľké ďakujem povedať, 

kytičku kvetov do rúk vám dať. 

 

Ďakujeme Vám za všetko, čo pre nás 

robíte, 

hlavne za to, že nás tak výborne učíte. 

 

Dlho spomínajte na tento deň krásny, 

prajeme Vám, aby bol Váš život šťastný. 

 

kolektív žiakov SPŠ Myjava 
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KLEBETNÍK 
 

Dnes si poklebetíme s p. asistentkou, ktorá na našej škole pomáha študentom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo voľnom čase rada chodí do prírody, 

športuje, ale aj rada varí a pečie.  Áno, reč je o Mgr. Elene Hložkovej.                                                                                             

Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK. 

 

 

Kde a v akom znamení ste sa narodili? 

Narodila som sa v Trenčíne v znamení Baran. 

Pre mňa najkrajšie ročné obdobie.  

 

Na ktoré chvíle 

z detstva 

najradšej 

spomínate?  

Moje detstvo bolo 

úplne iné ako 

detstvo dnešných 

detí. Veľa času sme 

trávili 

s kamarátkami 

vonku, kde sme sa 

mohli hrať rôzne 

hry počas všetkých 

ročných období. 

Neboli sme 

zaťažení mobilom 

ako dnešné deti.  

 

Aké školy ste 

vyštudovali?  

Vyštudovala som Univerzitu Jána Amosa 

Komenského v Prahe. V súčasnosti študujem 

na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom 

odbor učiteľstvo ekonomických predmetov. 

V tomto akademickom roku by som mala mať 

v júni štátnu záverečnú skúšku.  

 

Čo vás na vysokoškolskom živote najviac 

priťahovalo? Naopak, čo bolo na 

vysokoškolskom štúdiu najťažšie? 

Na vysokej škole som mala rada prednášky, 

spoznala som veľa múdrych vyučujúcich. 

Náročná časť vysokoškolského štúdia je 

príprava na štátnu záverečnú skúšku.  

 

Odkedy a ktoré predmety učíte na našej 

škole?  

 

 

Momentálne pôsobím na SPŠ Myjava ako 

asistentka učiteľa. 

 

Kde ste pracovali pred príchodom na SPŠ 

Myjava?  

Pred príchodom na 

myjavskú 

priemyslovku som 

pracovala na SOŠ 

Myjava ako majsterka 

odborného výcviku pre 

učebný odbor kuchár. 

 

Čo si na vašich 

študentoch najviac 

ceníte?  

Na študentoch si 

vážim, keď majú chuť 

do učenia.  

 

Naopak, čo vás vie 

z ich strany najviac 

nahnevať? 

Arogancia, klamstvo 

a agresivita.  

 

Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst 

žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte  

jednu - dve najvtipnejšie. 

Stáva sa, že si pomýlia odborné pojmy. Občas 

sa im človek i zasmeje. Treba to brať 

s nadhľadom, aj my sme boli študenti.    

 

Aký najzaujímavejší ťahák ste našli 

u žiaka a aké ťaháky ste používali ako 

študentka vy?  

Študenti si píšu často ťaháky, avšak myslím 

si, že úplne zbytočne. Vyskytujú sa chvíle, že 

ho nemajú šancu vôbec použiť. Ja som sa 

spoliehala sama na svoju hlavu. Bola to pre 

mňa najväčšia istota.   

 



 

Strojár  1/2021                                                                                         Klebetník    11 
    

Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom 

iní, ako ste boli pred niekoľkými rokmi vy 

ako stredoškoláci? Ak áno, v čom?  

Dnešní študenti sú určite iní, ako sme boli my 

v ich veku. Sú viac otvorení, kedysi sme si 

voči učiteľom nemohli dovoliť to, čo si 

dovolia oni.  

 

Ak by ste aspoň počas jedného dňa robili 

hlavnú poradkyňu ministrovi školstva, čo 

by ste v slovenskom školstve navrhli 

zmeniť? 

Jeden deň je veľmi krátka doba na nejaké 

zmeny v oblasti školstva. Pokiaľ by sme sa 

mali o niečom rozprávať na ministerstve, 

určite by to bol systém financovanie škôl.  

 

Odbočme od témy škola. Čomu sa 

najradšej venujete vo voľnom čase? 

Chodím rada do prírody i so svojím synom 

a športujem (beh, bicykel). Najväčší relax je 

pre mňa plávanie.  

 

Varíte rada? Aké je vaše najobľúbenejšie 

jedlo?  

Rada varím aj pečiem. Najobľúbenejšie jedlo 

nemám. Chutí mi všetko. Mám rada pestrú 

stravu.  

 

Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste 

navštívili? Kde sa Vám najviac páčilo? 

Navštívila som rôzne krajiny, niektoré 

i pracovne. Najviac sa mi páčilo v Grécku na 

Kréte. Avšak všade dobre, doma najlepšie.  

Na Slovensku je tiež veľa pekných miest, kde 

je čo obdivovať. 

 

Máte nejakú obľúbenú knihu či film?. 

Čítam rada, momentálne sa venujem knihám 

z oblasti didaktiky, pedagogiky a psychológie. 

Ďalej mám rada encyklopedické knihy.  

V televízii si rada pozriem prírodovedné 

programy.   

 

Čo považujete v živote za najdôležitejšie?  

Najdôležitejšie v živote je pevné zdravie 

a spokojná rodina.  

 

Naopak, čo by vám v živote určite 

nechýbalo? 

Určite by mi nechýbala arogancia, nenávisť 

a násilie.   

 

Ak by bol možný prenos v čase, v akom 

období by ste najradšej chceli žiť?  

Som spokojná v súčasnosti, až na tú 

pandemickú situáciu.    

 

Máte nejaké obľúbené miesto,  kam vždy 

rada zájdete?  

Rada chodím do rodičovského domu               

k svojmu otcovi. Tu sa stretávam spolu 

aj s ostatnými súrodencami.   

 

Ak by ste nepracovali v školstve, akému 

povolaniu by ste sa najradšej venovali? 

Venovala by som sa gastronómii a spájala by 

som to s cestovaním ako delegátka.  

 

Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho 

časopisu?  

Všetkým čitateľom želám, aby mali pevné 

zdravie, spokojnosť a veľa optimizmu. Nech 

sa môžeme všetci čo najskôr vrátiť do 

normálneho spôsobu života bez strachu, že 

ochorieme, bez rúšok a aby sa každý mohol 

venovať tomu, čo ho naozaj baví a napĺňa.  

 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: rodinný album p. prof. Hložkovej

 



Strojár 1/2021                                                                                          Anketa      12                                                                                     

  

ONEDLHO UŽ LEN SPOMIENKOU 
Aký je tvoj názor na zrušenie tohtoročnej maturitnej skúšky? Je podľa teba 

spravodlivý výpočet známky na maturitné vysvedčenie z priemeru známok 

počas štúdia? 

Samuel: Ja osobne som rád, že sa tento rok 

zrušila maturita, pretože mi odpadol zbytočný 

stres a môžem sa sústrediť na iné veci. 

Myslím si, že výpočet známky z priemeru je 

spravodlivý, lebo odráža snahu žiakov za 

všetky roky na škole. Taktiež si myslím, že to 

lepšie ukazuje vedomosti študenta oproti 

skúške, pri ktorej si napríklad štvorkár 

vytiahne ľahkú tému a dostane jednotku 

a žiak, ktorý sa zodpovedne učí, si vytiahne 

ťažkú otázku a nakoniec dostane zlú známku. 

Janka: Podľa mňa je takýto spôsob 

spravodlivý, keďže sme veľa vymeškávali 

a cez počítač je, aspoň pre mňa, učenie veľmi 

náročné, nedokážem sa sústrediť ako v škole 

a takisto si lepšie zapamätám učivo, keď ho 

učiteľ vysvetľuje priamo v škole. 

Boris: Zrušenie tohtoročnej maturity vnímam 

pozitívne, keďže sme sa učili online skoro rok 

a pol. Taktiež výpočet známky z priemeru 

beriem ako spravodlivý, lebo odzrkadľuje 

snahu študenta počas celého 4-ročného štúdia 

a nielen počas posledného roku. 

Michal: Myslím si, že je to správne 

rozhodnutie, pretože podmienky vzdelávania 

boli pre tohtoročných maturantov veľmi 

zložité a bolo by nefér, keby sa maturita tento 

rok ponechala, keďže bola minulý rok 

zrušená.  

Podľa mňa je takýto výpočet známky 

spravodlivý, pretože to odzrkadľuje snahu 

a vedomosti žiakov počas celého štúdia na 

strednej škole.  

 

Max: Podľa mňa je to zároveň dobré aj zlé, 

pretože už nemáme tú možnosť ukázať naše 

znalosti + kebyže o tomto vieme od prvého 

ročníka, tak isto by sa veľa žiakov snažilo, 

aby mali čo najlepšie známky kvôli priemeru. 

 

Jakub: Podľa mňa je to oproti normálnej 

maturite zlé a nedostačujúce, ale v tejto chvíli 

je to asi tá najlepšia uskutočniteľná možnosť. 

Ja by som bol aj za opakovanie ročníka, ale 

keď už nás zoberú na vysokú školu, tak to 

stráca zmysel. 

Alex: Myslím, že je to spravodlivé a podľa 

mňa má takáto spriemerovaná známka väčšiu 

výpovednú hodnotu ako známka z klasickej 

maturitnej skúšky, pretože odráža celý 

priebeh, v našom prípade štvorročného, 

štúdia. Ale samozrejme s tým veľa ľudí 

nebude súhlasiť, možno aj preto, že je to akési 

zjednodušenie maturitnej skúšky, ktorú 

napríklad oni absolvovať museli, a preto sa 

s tým možno úplne nestotožnia. 

Na čo/koho budeš pri pohľade späť najradšej spomínať z obdobia 

stredoškolského štúdia? 

Dominik: Rád budem spomínať na našu 

triedu, lebo sme boli fajn kolektív, ale budem 

rád spomínať aj na väčšinu učiteľov ktorí sa 

snažili nám niečo do tých hláv natrieskať, aj 

keď sa im to veľakrát nedarilo, nikdy sa na to 

nevykašlali a nelámali nad nami palicu, ale 

skúšali to stále dookola a za to im patrí veľký 

obdiv. 

Janka: Určite na to, že som tu spoznala veľa 

úžasných ľudí, máme spolu množstvo 

zážitkov a dúfam, že tieto priateľstvá nám 

ešte dlho vydržia. 

Zuzana: Rada budem spomínať na 

niektorých učiteľov, ktorí mi dali veľa do 

života a pripravili ma. Rada budem spomínať 

na triednu učiteľku A. Palkovú, ktorá je tou  
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najlepšou učiteľkou  matematiky a fyziky. 

Tiež budem rada spomínať na  M. Malkovú, 

A. Mosnú, M. Bórika a I. Maliarikovú. Títo 

učitelia  ma najviac naučili a škola by sa mala 

nimi pýšiť.  

Marek:  Samozrejme, že budem spomínať na 

spolužiakov, našu triednu, učiteľov, riaditeľa 

atď. No najmä budem spomínať na 

spolužiakov, s ktorými som bol na internáte          

a na spolužiakov z Myjavy, s ktorými som 

trávil taktiež veľa času. 

Jakub: Asi v podstate na všetko. Veľmi ma 

bavili strojníctvo, prax, elektronika, 

elektrotechnika, prax, mechatronika. 

Jednoducho predmety, na ktorých pracujeme 

so strojmi a zariadeniami. 

Marek: Rád budem spomínať na pána učiteľa 

Bórika – je to mladý učiteľ, ktorý nás chápe 

a vie sa s nami porozprávať o praktických 

veciach. Taktiež na našu pani triednu učiteľku 

Podmajerskú – vie nás usmerniť a dať „do 

laty“. Berie nás ako svojich chlapcov, rieši 

s nami rôzne pozitívne veci, ale aj vážne 

problémy. A ešte na pani učiteľku 

Maliarikovú – správala sa k nám ústretovo, 

bola chápavá a vždy nám učivo čo najlepšie 

priblížila. 

  

Čím ťa obohatilo štúdium na SPŠ Myjava? 

Lukáš: Jednoznačne to je výborná skúsenosť. 

Stredná škola je o niečom inom ako základná, 

či už ohľadom nárokov na žiakov alebo aj 

iných vecí. Naša priemyslovka ma obohatila 

o jednu z najdôležitejších hodnôt, 

o vedomosti. Vedomosti z danej oblasti, od 

ktorých sa môžem ďalej odrážať. 

Mirka: Naučila som sa veľa rôznych 

a užitočných vecí z rozmanitých oblastí. 

Adriana: Myslím si, že táto škola je dobrá aj 

dosť náročná, keď sa študent snaží mať dobré 

výsledky. Z môjho odboru (logistika) mám 

dobré základy a dúfam, že tieto vedomosti 

budú dobrým základom pre vysokú školu           

a neskôr v práci.  

Matúš: Naučil som sa množstvo vecí a získal 

veľa vedomostí, ktoré určite v budúcnosti 

využijem. 

Marek: Štúdium na SPŠ Myjava ma 

obohatilo o nové vedomosti. Naučil som sa 

pracovať s rôznymi programami (na kreslenie 

výkresov, kreslenie pneumatických schém), 

naučil som sa pracovať na sústruhu, frézke, 

brúske. Naučil som sa kresliť výkresy ručne aj 

na počítači.  

Alex: Určite si z tejto školy odnesiem kopec 

vedomostí, poznatkov a hodnotných rád do 

života od profesorov. 

Čo ti na strednej škole chýbalo?  

Lukáš: Bohužiaľ, momentálna situácia nám 

neumožnila chodiť do školy a mne práve 

chýbajú tie mesiace strávené doma, čo sme 

mohli byť v škole. 

Janka: Aktuálne mi najviac chýba, že sme 

posledný rok neboli poriadne v škole, prišli 

sme o stužkovú, tým pádom aj o veľa 

pekných a nezabudnuteľných zážitkov. 

Tibor: Myslím, že asi to čo každému 

študentovi... peniaze . 

Adriana: Chýbalo mi tu pár vecí a to boli 

napríklad rôzne výlety. Za štyri roky sme boli 

iba na jednom výlete a to na Starej Myjave. 

Bolo to skvelé, ale chcelo by to viac akcií 

a výletov ako majú iné stredné školy, 

napríklad do zahraničia. Ďalej vybavenie tejto 

školy je už trochu zastarané, najmä čo sa týka 

počítačov, veľmi často sme na nich pracovali 

a robili občas problémy.  

Sabinka: Chýbal mi osobný kontakt 

s učiteľmi a spolužiakmi. Prvé dva roky to 

bolo fajn, ale potom ako začala korona, boli 

sme viac doma ako v škole a ten pobyt 

v škole mi chýbal najviac.  

Dominik: Na strednej škole mi chýbalo 

viacej praktických cvičení, bolo tam viacej  
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teórie ako praxe a to čo sme sa naučili 

z teórie, tak nie všetko sme si vyskúšali 

v praxi. 

Ďalej by bolo podľa mňa lepšie, kebyže sa na 

programovaní učia aktuálnejšie 

programovacie jazyky ako Python, C++, C# 

pri tvorbe webov HTML+CSS, PHP a JS, 

lebo sme sa tam učili v Pascale a to je jazyk, 

ktorý nás môže maximálne naučiť myslieť 

ako programátorov, nie účelové  

 

programovanie v praxi. Keď som porovnával 

čo sa učia na druhých školách, tak to bolo 

úplne niekde inde. 

 

Matúš: Baby.  

 

Peter: Jedáleň priamo v škole. 

 

Adam: V podstate nič, všetko bolo tak, ako 

má byť. 

 

Aké sú tvoje plány po skončení strednej školy? 

Dominik: Chcel by som ísť ďalej študovať na 

vysokú školu, ale ak mi to nevyjde, tak by 

som si chcel spraviť kurzy z oblasti, ktorá ma 

zaujíma, aby som mal lepšiu šancu na 

uplatnenie ako programátor alebo web 

developer. Po nejakom čase by som chcel ísť 

skúsiť podnikať. 

Lukáš: Už mám podanú prihlášku na vysokú 

školu, tak po ukončení mám plán ísť študovať 

ďalej a následne sa presadiť vo vyštudovanom 

odbore. 

Janka: Chcela by som si nájsť prácu, ktorá 

by ma bavila a do ktorej by som s radosťou 

chodila. 

Tibor: Zamestnať sa hneď ako to bude možné 

a pomáhať s financovaním rodiny, na to sa 

teším, že budem môcť prispievať aj ja na 

všetky potrebné výdavky. 

Jakub: Už teraz si privyrábam ako 

komentátor e-športových hier, takže nie je 

ďaleko čas, kedy by som sa rád dostal do 

tohto priemyslu – manažér, produkčný alebo 

organizátor e-športových akcií či podujatí. 

Okrem toho idem študovať na univerzitu do 

Žiliny – odbor manažment. Verím, že mi to 

prinesie i niečo nové. A potom možno 

i podnikať... záleží, čo sa ešte v tej dobe 

zmení. 

Marek: Po skončení strednej školy plánujem 

ísť na VUT v Brne, kde budem pokračovať          

v štúdiu odboru mechatronika. Dúfam, že sa 

mi vysokú školu podarí úspešne dokončiť. 

Peter: Venovať sa tomu, čomu sa už 

venujem, ale tentokrát na 100% (predaj áut a  

„influence”). Potom by som chcel aj veľa 

cestovať, ale to v momentálnej situácii nie je 

možné. 

Alex: Mám v pláne ísť študovať na vysokú 

školu a v budúcnosti sa uplatniť v technicky 

zameranom odvetví práce. 

 

Milí (takmer už bývalí) štvrtáci, nech sú vaše plány do budúcnosti akékoľvek, 

želáme vám, aby sa vaše sny a túžby splnili, 

aby bol váš život naplnený láskou, zdravím, 

spokojnosťou, skutočným priateľstvom, 

úspechom i príjemnými spomienkami na 

myjavskú priemyslovku. 

Zároveň chceme viacerým z vás poďakovať 

za prácu v školskom časopise STROJÁR. 



redakčná rada 
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LÚČIA SA S VAMI 
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       PRÍBEHY UKRYTÉ V KNIHÁCH 

 

Projekt bol zrealizovaný vďaka  

Participatívnemu komunitnému  

rozpočtu TSK 

 

 

 

Príbehy ukryté v knihách 
- nová rubrika nášho časopisu. 

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

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

 

Rada by som vám predstavila knihu 

amerického spisovateľa a vloggera Johna 

Michaela Greena Na zemi sú tvoje hviezdy, 

ktorá sa v roku 2012 dostala na zoznam 

bestsellerov New York Times. 

Román podáva príbeh týkajúci sa približne 

dvoch mesiacov života 16-ročnej 

Hazel trpiacej rakovinou.  

V 13-tich rokoch jej diagnostikovali 

rakovinu štítnej žľazy, ale zároveň 

mala aj šťastie. Ako  jednej z mála 

jej zabral nový liek a metastázy sa 

jej zmenšili, ale nezmizli úplne. 

Naďalej trpí rakovinou pľúc a ani na 

krok sa nepohne bez svojej 

kyslíkovej bomby a hadičiek v nose.  

Žije v Indianapolise so svojou rodinou, no nie 

je typ človeka, ktorý by sa so svojou chorobou 

a problémami potreboval deliť so svetom. 

S chorobou sa zmierila, znáša to pomerne 

dobre. Vie, že je určitým spôsobom 

obmedzovaná dýchacím prístrojom a je 

zmierená aj so skutočnosťou, že do konca 

života bude užívať lieky a už nikdy nebude 

zdravá. Hnevá ju, ako ju trpiacu rakovinou  

 

 

vníma okolie, nemá rada ľútosť, ktorej sa jej 

dostáva neúrekom, nenávidí, že spôsobuje 

starosti svojim rodičom a nenávidí tiež 

návštevy podpornej skupiny, po ktorých má len 

väčšie depresie.  

Jedného dňa na stretnutí podpornej skupiny 

zbadá úžasne príťažlivého chlapca, 

Augusta Watersa, pacienta vyliečeného 

z leukémie, ktorý chodí na stretnutia ako 

podpora svojho kamaráta. Chvíľu na 

seba hľadia netušiac, že čoskoro sa do 

seba zamilujú. Ich vzťah sa postupne 

čoraz viac prehlbuje. Hazel a Gus 

spoločne prežívajú aj obavy zo svojich 

zdravotných problémov a zároveň 

zdieľajú lásku ku knihám. Hazel 

zbožňuje román Cisársky neduh a veľakrát sa 

snažila spojiť s autorom, no márne. Keď sa to 

však Augustusovi podarí, spisovateľ Peter von 

Houten ich oboch nečakane pozve do 

Amsterdamu. Hazel zažije na cestách 

zaujímavé nezabudnuteľné dobrodružstvá 

s niekým, koho sa nebojí milovať a kto jej dal 

do života veľa, konkrétne niečo, čo Hazel 

nazýva „malou večnosťou“, nekonečnom 

medzi zrátanými dňami života, ktoré jej 

zostávajú...                           Ivana Bozalková 
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J.M. GREEN 

JOHN 

MICHAEL 

GREEN 
Narodil sa v Indianapolise rodičom Mikovi      

a Sydney. Tri týždne po jeho narodení sa jeho 

rodina sa presťahovala do Michiganu, potom 

Birminghamu v Alabame, a nakoniec do 

Orlanda na Floride. Navštevoval Lake 

Highland Preparatory School v Orlande                    

a Indian Springs School.                       
Po absolvovaní vysokej školy pracoval päť 

mesiacov ako študentský kaplán v detskej 

nemocnici, keďže sa zapísal na bohosloveckú 

školu (aj keď do nej vlastne nikdy nechodil). 

Mal v úmysle stať sa kňazom, ale jeho 

skúsenosti v nemocnici s deťmi, ktoré trpia na 

nevyliečiteľné choroby, ho inšpirovali, aby sa 

stal spisovateľom a neskôr napísal knihu Na 

vine sú hviezdy.  

Niekoľko rokov žil v Chicagu, kde pracoval pre 

kritický časopis Booklist. 

Je držiteľom viacerých významných literárnych 

cien, bol tiež dvakrát finalistom literárnych cien 

denníka Los Angeles Times. Spolu s bratom 

Hankom založili kanál VlogBrothers a sú 

autormi viacerých projektov, napr. VidCon či 

vzdelávacieho programu Crash Course, kde 

publikujú videá z oblasti histórie, literatúry, 

prírodných a humanitných vied. 

zábery z filmu Na zemi sú tvoje hviezdy 

Medzi jeho najväčšie literárne diela patria Kam 

zmizla Aljaška, Na vine sú hviezdy, Papierové 

mestá, Všade samé korytnačky, Will Grayson, - 

napísaná s Davidom Levithanom.  

Dve z jeho kníh Na vine sú hviezdy a Papierové 

mestá boli sfilmované. V októbri 2019 mal 

premiéru tiež seriál podľa knihy Kam zmizla 

Aljaška.  

V súčasnosti žije s manželkou Sarah a dvoma 

deťmi v Indianapolise.                                 RR 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://sk.wikipedia.org/wiki/Birmingham_(Alabama)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alabama
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orlando
https://sk.wikipedia.org/wiki/Florida
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kam_zmizla_Alja%C5%A1ka_(kniha)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kam_zmizla_Alja%C5%A1ka_(kniha)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_vine_s%C3%BA_hviezdy_(kniha)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papierov%C3%A9_mest%C3%A1_(kniha)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papierov%C3%A9_mest%C3%A1_(kniha)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_vine_s%C3%BA_hviezdy_(kniha)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papierov%C3%A9_mest%C3%A1_(kniha)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papierov%C3%A9_mest%C3%A1_(kniha)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Filmov%C3%A1_adapt%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/2019
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kam_zmizla_Alja%C5%A1ka_(kniha)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kam_zmizla_Alja%C5%A1ka_(kniha)&action=edit&redlink=1
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zľava: Michálek, Mikulík, Mišík, Ondris, Peterka, 

Baňárek, Olah, Michalec, Drobný, Belica, Cigáň, 

Krištof, Jurka, Mgr. Maliariková, Surový, 

Fridrišek, Švitler, Ščepka, Jankovič S., Mosný, 

Zmatlík, Velický, Valo, Beneš, Szabo, Čmela, 

Hajek, Sládek 

 

 

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 

-  nepozorná, vtipná, snaživá 

-  hlučná, dobrá, zábavná 

-  bláznivá, spoločenská 

-  ochotná pomôcť, motivovať k lepším výsledkom 

-  fajn chalani 

-  komunikatívna, lenivá 

-  dobrý kolektív, zaujímavá, skvelá 

-  banda bláznov, pohodová 

 

Čo vám vyučujúci vyčítajú?  
● nepozornosť, hlučnosť 

● neprezúvanie 

● vyrušovanie 

● používanie mobilov na hodinách 

● zabúdanie školských pomôcok 

● lenivosť 

● neskoré posielanie úloh počas dištančného 

vzdelávania 

● neskoré odovzdávanie ospravedlneniek 

● neskoré príchody 

● že občas nedávame pozor 

 

 

 

Za čo vás chvália? 
▲ keď sa naučíme 

▲ za dobrú dochádzku a prospech 

▲ za dobre napísanú písomku 

▲ za aktivitu na hodinách 

▲ niekedy, keď sme šikovní 

▲ keď sa poučíme na svojich chybách 

▲ keď sme poslušní a držíme spolu ako kolektív 

▲ za športové výkony 

▲ za dochádzku na online hodinách 

▲ za dobré výsledky v testoch 

 

Najvtipnejší človek z triedy  

☻ Sebastián Jankovič (6) 

☻ Dominik Valo (5) 

 

Najzodpovednejší človek 

z triedy 

♣  Michal Michálek (11) 

♣  Patrik Beneš (8) 

 

Najmúdrejší človek 

z triedy 

♦  Patrik Beneš (14) 

♦  Michal Michálek (9) 

 

Najvyšší z triedy 

▓  Miroslav Mikulík (194 cm) 
 

 

Najnižší z triedy  

▪  Michal Michálek (164 cm) 
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Najukecanejší človek z triedy  

◘  Ján Mosný (6) 

◘  Roman Fridrišek (5)                                                               

 
Najlepší športovci triedy 

♠ futbal – Baňárek, S. Jankovič, Jurka, 

Fridrišek, Mišík, Krištof, Olah 

♠ volejbal – Samuel Švitler 

♠ posilňovanie – Juraj Velický 

♠ BMX freestyle – Andrej Szabo 

♠ workout – Róbert Ondris 

 

Umelecky zameraní ľudia triedy  
♫  Tomáš Kabát  – gitara, kreslenie 

♫  Denis Jankovič – beaty, hudba, spev (rap) 

♫  Tomáš Olah - kreslenie 

 

Kto sa prvý ožení?        
♥  Ján Mosný (7) 

♥  Samuel Švitler (5) 

♥  Adrián Valo (5) 

 

Kto to dotiahne ďaleko? 

  Patrik Beneš  – informatika, podnikanie, 

budúce zamestnanie 

  Michal Michálek – informatika 

  Sebastián Jankovič, Tomáš Mišík, Roman   

Fridrišek, Lukáš Jurka – futbal 

  Dominik Pavlovský – herectvo 

  Samuel Švitler – volejbal 

  Juraj Velický – v kulturistike, Mr. 

Olympia 2040 

 Tomáš Kabát – hra na gitare 

 Adrián Valo – automechanik 

 Dominik Ščepka – v oblasti 

elektrotechniky 

  všetci 
 

Najlepší zážitok triedy?  
  výlet do Trnavy 

  predvianočný florbalový turnaj 

  lyžiarsky kurz  

  imatrikulácie 

  prvý deň školy, keď som sa začal 

zoznamovať so spolužiakmi 

 

Najobľúbenejšie predmety 

 telesná a športová výchova (14), slovenský 

jazyk a literatúra (10), anglický jazyk (7), 

CAD/CAM systémy (6) 

 

Najťažšie predmety 

 matematika (19), mechanika (10), nemecký 

jazyk (7) 

  

Aká je vaša triedna? 

 príjemná, komunikatívna, spoľahlivá    

 milá, trpezlivá, dobrosrdečná 

 super, jedna z najlepších na škole 

 dobrá, milá, tolerantná 

 múdra, starostlivá, šikovná 

 chápavá, rozumná, vtipná 

 najlepšia 

 snaží sa nás niečo naučiť 

 veľmi obetavá a ústretová 
 

Čo vám v škole najviac chýba? 

  nič, som s ňou spokojný 

  pohodlnejšie stoličky 

  lepšie bagety v bufete 

  automat na kávu 

  veľké parkovisko 

  stretávanie so spolužiakmi 

  viac dievčat 

 

Čo by ste zmenili na vašej triede? 

  nič, s triedou som spokojný 

  aby sme lepšie spolupracovali ako kolektív 

  hlučnosť a to, že sa neučíme 

  komunikáciu, dôveru 

  mohli by sme sa správať milšie 

  pridal by som do triedy dievčatá 

  asi nič, aj keď nie sme úplne dobrá trieda, ale 

aspoň je kopec srandy 

 
Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa 

opakujúcich odpovedí v ankete triedy              

foto: S.M., M.  
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        LENIVEC 
 

 

 

 

 

 

Nerobiť nič. Nie veľmi široký pojem, 

však? Ničnerobenie si prestavujem asi takto: 

Vyložiť si nohy, podoprieť hlavu a... skutočne 

nerobiť vôbec nič. Vtedy sa z človeka stáva 

lenivec. Vývoj je pomerne dlhý: od „som 

unavený“ alebo  „bolí ma hlava“, až po 

absolútne ignorovanie povinností a reality. 

Takíto ľudia nie sú veľkým prínosom pre 

spoločnosť. Preto sa 

musíme dostať ku 

koreňu problému 

a rázne ho vyriešiť. 

Riešenie nechám na vás.  

Všetko to začína 

už v detstve, a to 

najčastejšie v škole. 

Lenivý  žiak 

vstáva zvyčajne neskôr 

aby sa vyspal o tých pár 

minút navyše, keďže často ponocuje. Čaká ho 

totiž ďalší dlhý a nudný deň v škole. Škola je 

priam symbolom nudy a nekonečného 

otravovania. Chodí do nej len z nutnosti, 

a pretože je to vôľa jeho rodičov. Radšej by si 

pospal. Spánok je omnoho lepší ako 

vysedávať v škole. Navyše skvelo zabíja čas. 

 Po príchode do školy zasadne lenivec 

do lavice a pohrúži sa do ľahkého spánku či 

polospánku, aby tomuto predišiel a statočne 

sa ubránil útokom smerom od katedry, 

poprípade vytiahne telefón a prezerá sociálne 

siete, keďže je príliš lenivý nato, aby niečo 

zažil sám. Čaká na vytúžený koniec hodiny. 

Po odzvonení sa presúva na ďalšiu, kde 

opakuje podobný postup. Len pár vytrvalých 

a neodbytných  profesorov ho dokáže prinútiť 

k inakšej aktivite, než vyššie spomenutej. 

Všemožnými výhovorkami sa snaží odvrátiť 

tento útok, pričom si neuvedomuje, že ho 

vlastne donútili robiť aj niečo iné. S veľkou 

nechuťou sa zapojí do týchto k smrti 

nudiacich a zbytočných hlúpostí. Prečo ho 

nemôžu nechať na pokoji?! Nič nerobí, 

nikomu nezavadzia, nikoho nevyrušuje, aj tak 

sa musí podrobovať takýmto skúškam jeho 

trpezlivosti a pýchy. Nie je náhodou, že 

učenie a mučenie sa rýmujú. Niekedy 

dokonca znamenajú aj to isté! 

Jeho pravá 

tvár sa však odhalí, 

až keď sa blíži dlho 

očakávaný test. 

Nepokladá za svoju 

chybu, že celé dni 

presedel v škole 

a nenaučil sa vôbec 

nič. Je to chyba 

učiteľov, školského 

systému, štátu, celého 

sveta. Všemožnými prostriedkami sa snaží 

posunúť termín testu, aj keď vie, že za tých 

pár dní sa do zošita pravdepodobne nepozrie. 

Aplikuje teda „taktiku zabudnutia“. Posúva 

termín, otravuje učiteľov, tvári sa zaujato 

a slovo písomka spomenie len v najnutnejšom 

prípade. Prosto dúfa, že učiteľ na to časom 

zabudne. Ak táto taktika neuspeje, nastáva 

panika. Srdcový tep sa zrýchli na 120 úderov 

za sekundu. Krvný tlak sa pohybuje 

v rizikových hodnotách. Zrenice sa rozšíria 

a odrazu príde poznanie. Treba sa učiť! 

M.M. 

Foto: internet 
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ZNOVU 

 SPOLU                   
Nečakaná doba prináša netradičné 

rozhodnutia. Koronakríza a šírenie vírusu 

Covid 19 spôsobili, že sme zrazu na začiatku 

21. storočia vhupli zo sci-fi katastrofických 

filmov do reálneho scenára podobného 

zamerania. Zrazu žijeme v digitálnom svete. 

Netradičná doba priniesla i netradičné  

rozhodnutie v projekte Znovu spolu 

realizovaného v spolupráci SPŠ Myjava 

a SŠPHZ Uherské Hradište. A tak namiesto 

kochania sa krásami a históriou 

podbradlansko-podjavorinského kraja 

a Slovácka  sa vo februári 2021 stretli študenti 

a profesori oboch škôl v online priestore. 
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Čachtický hrad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha 

Dnes čiastočne zrekonštruovaná 

zrúcanina hradu sa nachádza nad 

hlbokým a úzkym prielomom riečky 

Jablonka v najužšej časti pohoria 

Malých Karpát (na v minulosti 

strategickom mieste) na vápencovo-

dolomitickom vrchu (375 m n. m.)        

v Čachtickom krase, medzi obcami 

Čachtice a Višňové. Výhľad 

z romantických zrúcanín Čachtického 

hradu je jedinečný. Na severe vidieť 

malebnú krajinu Myjavskej 

pahorkatiny a v pozadí Biele Karpaty 

s Veľkou Javorinou. Západným 

smerom sa čnie majestátne Bradlo 

s mohylou M. R. Štefánika a v diaľke 

hrad Branč. Na juh a na východ sa 

otvára dolina Váhu a Považský Inovec. 

Dejiny   

Svedectvá archeologických nálezov 

dokazujú, že Čachtický hradný kopec 

bol osídľovaný už v praveku.                                                                                       

V archívnych dokumentoch v roku 

1263 v listine kráľa Bela IV. sa 

spomína obec s názvom Chechte ako 

sídlo Nitrianskeho vojvodstva. Podľa 

historikov hrad nad obcou postavili po 

roku 1260 (alebo už v prvej polovici 

13. storočia) na podnet panovníka ako 

mohutnú strážnu pevnosť, 

zabezpečujúcu hranice Uhorska 

s Českým kráľovstvom. Stavba 

stredovekého kamenného hradu taktiež  

súvisela s tatárskym vpádom do 

Uhorska. Hrad bol pravdepodobne 

vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-

Poznanovcov. Patril medzi prvé hrady, 

ktoré zabezpečovali západnú hranicu 

Uhorska, najmä v 13. storočí, keď ho 

spravoval hradný kráľovský kastelán. 

Nikdy sa nestal prepychovým sídlom. 

Bývanie na hrade bolo nepohodlné. 

Jedinou aspoň trochu zdobenou časťou 

na hrade bola kaplnka.                                                                                                                   

V roku 1273 sa objavila prvá písomná 

zmienka o hrade, ktorý ubránili synovia 

Kazimíra z bínskej vetvy rodu Hunt – 

Poznanovcov, keď ho napadol a silno 

poškodil český kráľ Přemysl Otakar II.                                                                                                                          

Kráľovský hrad sa postupne rôznym 

spôsobom – darom, kúpou, či násilným 

ovládnutím dostával do rúk viacerých 

rodov.                                                                                                   

Medzi prvými pánmi hradu boli Peter  

a Pongrác z rodu Hunt-Poznanovcov, 

načas patril aj Matúšovi Čákovi 

Trenčianskemu a po smrti tohto 

oligarchu v roku 1321 sa hrad vrátil do 

vlastníctva kráľovskej koruny.                                                                                                                           

V roku 1392 prešiel do dedičného 

vlastníctva Stibora zo Stiboríc darom 

od uhorského kráľa Žigmunda 

Luxemburského za jeho verné služby.                                                                            

Po Stiborovej smrti hrad Čachtice 

vlastnil jeho syn Stibor II. a to až do 

roku 1434. Pravdepodobne vtedy 

prikročili k prestavbe jestvujúceho 

pôvodného hradu a rozšíreniu o veľké 

nádvorie s gotickou kaplnkou, 

obkolesenie hradu parkánovými múrmi  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cachtick%C3%BD_kras&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cachtice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1%C5%88ov%C3%A9_(okres_Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom)
http://dromedar.topky.sk/cl/100108/262262/VYLET-Hrad-Branc
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaplnka
https://sk.wikipedia.org/wiki/1273
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://sk.wikipedia.org/wiki/1392
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stibor_zo_Stibor%C3%ADc
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s ochodzou a cimburím, 

hospodárskymi budovami, dielňami                 

a tunelovitým vchodom. Panovníci, aj 

Stiborovci, dôsledne dbali o to, aby 

hrad bol pevnosťou, ktorá odolá 

náporom všetkých nepriateľov.                                                                                                                                         

Po vymretí rodu Stiborovcov kráľ 

Žigmund daroval hradné panstvo           

v roku 1436 Michalovi Országhovi de 

Gut, kráľovskému pokladníkovi. Vo 

vlastníctve jeho dedičov zostal do roku 

1567, keď rod Országhovcov pánom 

Krištofom vymrel. Tento rod sa tiež 

staral o hrad a jeho vybavenie. Keďže 

bol v jeho rukách 130 rokov, zanechal 

na ňom stopy v podobe ďalších úprav. 

Prudký rozvoj palných zbraní v 2. 

polovici15. stor. podnietil vybudovanie 

druhého širšieho parkánu, ktorý na juhu 

vyústil až do predsunutej opevenenej 

bašty s delovými strielňami. (V roku 

1467 väznili na hrade husitského 

veliteľa Jána Švehlu).                                                      

Keď posledný príslušník rodu 

Országhovcov – Krištof Országh 

zomrel bez potomkov, pripadlo 

uprázdnené čachtické hradné panstvo 

kráľovi Maximiliánovi II., ktorý ho             

v roku 1569 vymenil Uršule 

Kanizsaiovej vdove po palatínovi 

Tomášovi Nádasdym  a jej 

nedospelému synovi Františkovi za ich 

hrad Kanizsu, ktorý potom prestavali 

na protitureckú pevnosť.                                                                                                                                         

Jej syn František I. Nádasdy sa roku 

1575 oženil vo Vranove nad Topľou 

s Alžbetou Báthoryovou a v roku 1602 

hradné panstvo od panovníka odkúpil. 

Manželia žili striedavo na svojich 

panstvách vrátane Čachtíc.                                                                                                     

Po smrti obávaného protitureckého 

bojovníka Františka Nádasdyho v roku 

1604 prevzala v mene svojho 

šesťročného syna a dcér správu 

rodinných majetkov vdova Alžbeta 

Báthoryová - známa ako krvavá 

čachtická pani. Fakty o nej hovoria, že 

najčastejšie žila v Sarvári alebo na 

hradoch Léka a Keresztúr (dnes 

v Rakúsku), prechodne sa zdržiavala na 

panstvách Füzér a Ecsed 

prípadne v bratislavskom alebo 

viedenskom paláci. Do Čachtíc 

prichádzala iba príležitostne, 

žila však hlavne v dnes už 

nejestvujúcom nádasdyovskom 

kaštieli v Čachticiach pod 

hradom, nie na samotnom  

hrade. Z hľadiska histórie 

Čachtického hradu jej tunajšie 

účinkovanie bolo len epizódou, 

ale sa doň natrvalo 

a nezmazateľne zapísala, lebo sa 

stal miestom jej väzenia, v ktorom 

v roku 1614 zomrela.                                                                                            

Po smrti Alžbety vznikli dedičské 

spory medzi jej deťmi – synom Pavlom 

Nádašdym a dcérami Katarínou a 

Annou, vydanými za Juraja Drugeta a 

Mikuláša Zrínskeho. Čachtické panstvo 

si po Báthoryčkinej smrti rozdelili 

Pavol, syn pani Alžbety a jeho sestra 

Katarína vydatá za Juraja Drugetha. 

Keďže šľachtici bývali už hlavne 

v pohodlnejších a 

komfortnejších kaštieľoch a kúriách,  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1467
https://sk.wikipedia.org/wiki/Husiti
http://dromedar.topky.sk/cl/100310/480078/MADARSKO-Hrad-Nadasdy
http://dromedar.topky.sk/cl/11161/432446/RAKUSKO-Hrad-Lockenhaus
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hrad postupne pustol. Zväčša sa v ňom 

zdržiavali len drábi a kastelán.                                                                                                                            

Zmeny nastali, až keď hrad získal syn 

Pavla Nádasdyho František, krajinský 

sudca. Nebezpečenstvo tureckých 

nájazdov ho prinútilo uskutočniť roku 

1670 rozsiahlejšiu obnovu opevnenia, 

pričom sa zvýšila i komfortnosť 

bývania. V apríli roku 1671 bol 

František II. Nádasdy popravený, ako 

jeden z popredných predstaviteľov 

protihabsburského Wesseléyiho 

sprisahania. Jeho majetok skonfiškovali 

a nádasdyovský diel čachtického 

panstva kráľovská komora v roku 1695 

predala Krištofovi II. Erdődymu.                                                                      

Po odhalení Vešeléniho sprisahania 

panovník nariadil obsadiť Čachtický 

hrad. Pri rabovaní cisárskym vojskom 

bol hrad poškodený.                                                                                                                             

Skonfiškované majetky pripadli 

kráľovskej komore, ktorá ich prenajala 

Révajovcom a Draškovičovcom.               

V roku 1703 sa majiteľmi hradu stali 

členovia rodu Forgáčovcov                            

a Berčéniovcov.                                                                                                                                       

Na začiatku 18. storočia počas 

Rákócziho protihabsburského 

povstania bola na Čachtickom hrade 

dislokovaná posádka cisárskych 

vojakov. Cisárski vojaci nedokázali 

ubrániť hrad pred kuruckými vojskami 

Františka II. Rákócziho /1708/. 

V nasledujúcom roku ho cisárske 

vojsko dobylo späť, boje však spôsobili 

pomerne veľké škody. V bojoch značne 

poškodený hrad potom nejaký čas 

slúžil ako väzenie. Zdá sa, že okolo 

roku1715 boli pokusy hrad opraviť. 

Postupne však  pustol, v roku 1799 

vyhorel a opustený sa zmenil na 

zrúcaninu. V roku 1765 získali panstvo 

Erdődyovci, v roku 1855 Bruenerovci  

a v roku 1887 Springerovci.                                                                                                             

Zo stručnej prehliadky vlastníkov obce, 

panstva a hradu vidno, že sa tu 

vystriedalo množstvo významných 

uhorských rodov. V súčasnosti je 

vlastníkom hradu obec Čachtice. 

Povesti späté s Čachtickým hradom 

So žiadnym hradom na Slovensku sa 

nespája toľko príbehov a legiend ako 

s Čachtickým hradom. Takmer všetky 

ich má na svedomí Alžbeta 

Báthoryová. Na ukážku aspoň dve. 

Krvavá pani 

Alžbeta Báthoryová chcela byť stále 

krásna. Preto pila rôzne odvary zo 

zeliniek a dokonca sa v nich aj 

kúpavala. Roky však pribúdali a ani 

zelinky a mastičky nestačili dôkladne 

zakryť jej starnúcu pleť.  

Alžbeta Báthoryová bola z toho veľmi 

nešťastná. Začala byť zlostná a veľmi  
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tvrdo sa správala najmä k svojmu 

služobníctvu. Raz Báthoryčku česala 

mladučká a neskúsená slúžka, 

nešikovne ju silnejšie zatiahla za 

vlasy. Vtedy sa pani na dievča veľmi 

nahnevala a udrela ju do tváre tak 

mocne, až jej z nosa vystrekla krv. Pár 

kvapiek krvi dopadlo aj na 

Báthoryčkinu ruku. Keď si 

Báthoryčka krv zmyla, zdalo sa jej, 

akoby v miestach kde bola predtým 

krv, mala pokožku belšiu a jemnejšiu. 

Vtedy v jej hlave skrsol šialený 

nápad, že na svoje omladenie použije 

krv dievčat vo väčšom množstve. 

Začala dievčatá nemilosrdne zabíjať a 

mučiť. Na dokonalejšie zabíjanie jej 

poslúžil nástroj - železná panna, ktorý 

dala umiestniť do podzemia svojho 

kaštieľa. K tejto panne privádzal 

Ficko a jej ďalší služobníci mladé 

dievčatá, ktoré pochytali po okolí. Na 

výzvu panej muselo dievča pristúpiť k 

panne   a pripäť jej na krk náhrdelník. 

Keď sa dievča panny dotklo, táto ju 

zovrela do svojho železného náručia, 

pritiahla k sebe a vtedy jej z pŕs vyšli 

ostré nože, ktoré dievča preklali. Krv     

z dievčaťa vytekala a kanálikom sa 

dostala do pripravenej nádoby. 

Báthoryčka sa potom v čerstvej 

dievčenskej krvi vykúpala...  

Grófka zbojníčka 

Žiadna urodzená návšteva, ktorá kedysi 

zavítala na Čachtický hrad, si nemohla 

sťažovať na 

pohostinnosť pani 

Alžbety. Jedla a pitia 

bolo vždy dostatok a aj 

muzikanti boli vždy 

naporúdzi. Hostia od 

nej vždy odchádzali 

spokojní. Pohoda im 

však väčšinou vydržala 

iba po úvoz pod 

hradom. Tu na nich 

obyčajne čakali 

Báthoryčkini muzikanti 

preoblečení za 

zbojníkov a milých hostí dokonale 

okradli a takmer vyzliekli donaha. 

Tretina lupu vždy patrila 

„muzikantom“ a zvyšok grófke. Tá na 

každej návšteve dobre zarobila. 

https://dromedar.zoznam.sk/gl/110503/313842/Cachticky-hrad--Historia-a-legenda-o-krvavej-grofke
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    Hrad Beckov  

Poloha 

Hrad Beckov, v minulosti známy aj pod 

menami Blundus, alebo Bolondos, je                    

v súčasnosti dobre zakonzervovanou 

kamennou zrúcaninou stredného Považia. 

Mohutná, malebná ruina hradu sa nachádza         

v Trenčianskom kraji neďaleko Nového 

Mesta nad Váhom. Hrad bol vybudovaný na 

výborne viditeľnom, strmom, zhruba 60 

metrov vysokom vápencovom brale nad 

rovnomennou obcou Beckov pod západnými 

svahmi Považského Inovca. Je z neho 

nádherný výhľad na časť Považia, svahy 

Bielych a Malých Karpát a na Považský 

Inovec. 

Dejiny  

Začiatky                                                                                    

Beckovské vápencové bralo svojou  

majestátnou výškou šesťdesiatich metrov 

imponovalo obyvateľom tejto časti Považia 

od dávnoveku, a preto si na ňom s obľubou 

budovali svoje sídla. Potvrdil to aj 

archeologický výskum, podľa ktorého 

najstaršie osídlenie hradného brala pochádza   

z prelomu letopočtu.                                                                                                   

Na súvislú výstavbu nadviazali aj naši 

predkovia z čias veľkomoravských, keď na 

brale vzniklo slovanské hradisko. Podľa 

niektorých historikov už pred rokom 896 sa 

na tomto mieste týčila drevená pevnosť, avšak 

doteraz sa nezistili žiadne stopy. Obranné 

stavby, vznikajúce v tých časoch, vytvorili 

základ pre neskorší hrad, dnes nazývaný 

menom obce, ktorá leží pod ním – Beckov. 

Beckov bol jedným z prvých 

stredovekých miest na Považí. Najstaršia 

písomná zmienka pochádza z roku 1208.   

Prvé zmienky                                                                                                                                 
Prvou zachovanou zmienkou o hrade je 

Anonymova kronika z 12. storočia z čias 

vlády uhorského kráľa Bela III.  

Vznik hradu                                                                              

Starobylá pevnosť                                                                    

Na prelome 11. a 12. storočia v Uhorsku 

značne vzrástla kráľovská moc. 

Vápencové bralo nad brodom Váhu na 

pomedzí Trenčianskej a Nitrianskej župy 

malo značný strategický význam, a preto tu 

niekedy v 12. - 13. storočí po ustálení 

západných hraníc Uhorska postavili kamenný 

hrad patriaci panovníkovi. Skladal sa zo 

štvorbokej veže s ochranným múrom, ku 

ktorej pripojili hradný dvojposchodový palác.                                                                                        

V prvej písomnej zmienke sa hrad spomína 

pod názvom castrum Blundix. Latinské slovo 

blundix (bludisko) sa vysvetľuje zložitým 

usporiadaním objektov hradu.                                                                                           

Hrad sa prvýkrát spomína v rokoch 1226 

a 1228, keď ho nitriansky biskup Jakub 

daroval benediktínom na Skalke.                                                                                                                    

R. 1255 bol už kráľovským pohraničným 

strážnym hradom.                                                                                                                                            

Hrad Beckov počas svojej existencie čelil 

mnohým nájazdom nepriateľov, napr.             

v r. 1241 hradní ozbrojenci odvrátili útok 

mongolských jazdcov. 

                                                                                                                                                         

Pán Váhu a Tatier                                                                                                                               
Na začiatku 14. storočia využil absenciu 

panovníckej moci uhorský veľmož Matúš Čák 

Trenčiansky a jeho vojská. Tak ako aj ostatné 

hrady pri Váhu, obsadili aj hrad Beckov, 

ktorý sa následne dočkal rozsiahlej prestavby, 

majúcej za cieľ zdokonaliť jeho obranu. 

Vybudované boli najmä parkánové múry na 

zraniteľnej východnej strane hradu, kde 

vznikla aj hradná studňa. Po smrti Matúša 

Čáka Trenčianskeho r. 1321 sa hrad znova 

stal kráľovským majetkom panovníka Karola 

Róberta z Anjou, ktorého správcovia sa pýšili 

titulom hradný kastelán.                                                                                                                       

https://sk.wikipedia.org/wiki/Beckov_(obec)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/1208
https://sk.wikipedia.org/wiki/Beckovsk%C3%A9_hradn%C3%A9_bralo
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://pamiatkyslovenska.files.wordpress.com/2013/07/hrad-beckov-zapad-slnka.jpg
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Stiborovci                                                                                                                                     
V druhej polovici 14. storočia prešiel hrad 

znova do vlastníctva šľachty. Vlastnili ho 

Stiborovci, pôvodom z Poľska, ktorí 

predstavovali v tom čase jeden                        

z najmocnejších rodov Uhorska. Za ich vlády 

zažil hrad, z ktorého urobili stredisko svojich 

rozsiahlych majetkov, svoj najväčší rozmach.                                                                                                         

Najskôr, v r. 1388 sa majiteľom hradu sa pre 

svoju oddanosť kráľovi Žigmundovi stal  

Stibor zo Stiboríc 

veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc. 

Stibor, prvý muž krajiny po kráľovi, nesúci aj 

titul sedmohradského vojvodu, si darovaný 

hrad vyvolil za svoje rodové sídlo. Svoje 

rozprávkové bohatstvo zároveň investoval do 

majestátnej renesančnej prestavby so 

zachovaním niektorých gotických prvkov. 

Strohú vojenskú pevnosť honosne prestaval 

na komfortný rytiersky hrad so zdokonalenou 

obrannou sústavou. Pri prestavbe v zadnej 

časti horného hradu priečnou budovou 

oddelili uzavretý panský sektor s gotickým  

palácom, kaplnkou a nádvorím, prístupný iba 

dobre brániteľným úzkym priechodom.                                                                                                                    

V severnom hradnom priestore vzniklo 

honosné nádvorie vybudované podľa vzoru 

kráľovských dvorov. Bohaté a rozsiahle sídlo 

navyše získalo svoju hradnú kaplnku.  Po 

smrti Stibora (r. 1414) hrad získal jeho syn 

Stibor II. Rod Stiborovcov však spravoval 

hrad iba do roku 1434, keď zomrel Stiborov 

syn Stibor mladší. Jeho smrťou vymrela 

mužská línia tohto významného rodu a hrad 

sa opäť stáva kráľovským. 

Bánffyovci                                                                                

Po smrti Stibora II. v r. 1434 mala celý 

majetok zdediť dcéra Katarína Margita. 

Kráľovská rada jej však prisúdila iba štvrtinu, 

ktorú vyplatili peniazmi. Zvyšok obrovského 

majetku pripadol kráľovskej korune. Z toho 

dôvodu bolo dokonca zrušené aj zasnúbenie 

Kataríny s poľským kniežaťom Przemekom 

II.                                                                                           

Situáciu v roku 1437 zachraňoval rytier Pavol 

Bánffy, ktorý za prísľub sobáša s Katarínou 

dostal od panovníka hrad Beckov darom. 

Bolo to jedno z posledných kráľovských 

rozhodnutí Žigmunda Luxemburského pred 

smrťou. Pavol sľub splnil a Katarína sa mohla 

vrátiť na otcov hrad. Katarína sa tak vydala za 

Pavla Bánffyho, kráľovského jazdca, syna 

Bána z Dolnej Lendavy, a od r. 1437 už hrad 

patril rodu Bánffyovcov (1439 – 1535). Kráľ 

Žigmund im tak daroval celé panstvo.                                                                                                             

Bánffyovci vytvorili z hradu renesančné 

panské sídlo. Ich potomkovia, známi pod 

menom Bánfi, spravovali hrad viac ako 200 

rokov? Jeden z rodu beckovských 

Bánffyovcov, Ján Bánffy padol v roku 1595  

v boji proti Turkom. Príslušníci tohto rodu 

nielenže teda  prebudovali sídlo                               

v renesančnom slohu, ale sa taktiež postarali o 

zdokonalenie a modernizáciu hradnej obrany. 

Hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva 

opevňovali. V prístupovej časti vnikol malý 

barbakán a predbránie s kolískovým mostom. 

Vtedy postavili v dolnom nádvorí delovú 

vežu a zvýšili obvodové múry hradu. Takéto 

prestavby po nešťastnej bitke pri Moháči 

a narastajúcom tureckom nebezpečenstve ich 

prinútili vytvoriť z hradu renesančnú pevnosť 

a zachránili hrad v roku 1599 počas tureckého 

vpádu vojsk budínskeho pašu Ibrahima na 

Považie, keď hrad napadli tatárski jazdci, ale 

ich útok bol eliminovaný. Divokému 

vyčíňaniu osmanských nájazdníkov však 

neodolalo mestečko pod hradom, ktoré 

vyhorelo.                                                                                                          

Beckovskú líniu Bánffyovcov na hrade však 

napokon stretol rovnaký osud ako rod 

Stiborovcov, pretože roku 1646 smrťou 

Krištofa Bánffyho vymreli po meči.                                                                                                                                                         

https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Scibor2.jpg
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Po Bánffyovcoch                                                                                                                    
 

V ďalšom období hrad Beckov nebol 

pokladaný za vojensky dôležité miesto, 

nebol natoľko opevnený, ako niektoré 

ostatné hrady v tej dobe. Horný hrad mal 

jedinú delovú baštu. V r. 1646 po vymretí 

Krištofa Bánffyho, si hrad a panstvo 

rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však starali 

viac menej o okolité poddanstvá a nie              

o údržbu a opravy hradu. Hrad teda začal 

pomaly chátrať. Posledná vojenská udalosť 

sa na Beckovskom hrade udiala v r. 1707, 

keď kurucké jazdecké vojská Ladislava 

Ocskaya napadli a obsadili kamennou 

stenou ohradené malé mestečko a smerovali     

k hradu. Tu však narazili na silný odpor 

obrancov a povstalci utrpeli krvavú porážku. 

Kuruci však z pomsty vyrabovali a zničili 

mestečko, kostoly, ba dokonca podľa 

niektorých prameňov vyzliekli miestne ženy 

do naha a vyhnali ich do zasnežených ulíc.  

Po porážke Rákócziho vojsk v r. 1708 pri 

Trenčíne, vymizli z tejto oblasti všetci 

protihabsburskí povstalci.                                                                                                                   

V r. 1711 hrad Beckov obišiel príkaz na 

zničenie uhorských hradov, pravdepodobne 

kvôli cisárovi verným majiteľom hradu.                                                                                                                           

Počas 17. a 18. storočia na hrade sídlila 

vojenská posádka a slúžil ako väzenie.                                        

Vlastníkmi hradu sa stali viacerí dedičia, čo 

značne znižovalo jeho lukratívnosť. To 

znamenalo pokles záujmu o jeho údržbu. 

Hrad ako obytné sídlo nadobro zanikol.                                                                                                                          

Súčasnosť 

Dnes už z monumentálneho hradu ostala 

iba zreštaurovaná zrúcanina, no stále tu 

cítime prítomnosť kráľov a šľachticov. 

História dýcha v kamenných stenách 

tohto hradu a mohla by rozprávať 

príbehy. 

Povesti a legendy o hrade Beckov 

Povesť o hrade 
 

Rozvalinami nocou blúdi prízrak panej. 

Hľadá človeka s čistou dušou, aby jej 

pomohol od trápenia za hriechy spáchané 

počas života, keď zlomyseľná na hrade 

vládla tvrdou rukou. 

 

Povesti o Ctiborovi a Beckove 

1. povesť 
 

Ctibor odpočíval raz na poľovačke s družinou 

vazalov, s honcami a psami práve na 

náprotivnej strane brala, ktoré čnelo                      

z húšťavy vtedy ešte celkom holé, nevyužité     

a bezcenné. Každý sa usiloval ako len vedel 

rozveseliť pána žartmi a lichôtkami, no ani 

jeden s toľkým úspechom ako dvorný blázon 

Becko, ktorého vtipkovanie odplašilo jeho 

prísnu vážnosť. Tu so zriedkavým úsmevom 

dobrotivosti na tvári bol ochotný každému 

splniť jeho želanie. Keď došiel rad na blázna, 

ten vyslovil želanie, aby pán na náprotivnom 

brale dal postaviť hrad a daroval mu ho. 

Dvorania sa nahlas rozosmiali nad 

nezmyselnou a nesplniteľnou prosbou. No 

smiech im zmeravel na tvári, keď Ctibor  

https://sk.wikipedia.org/wiki/18._storo%C4%8Dia
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hromovým hlasom prisľúbil prosbe vyhovieť, 

lebo nepoznal slovo „nemožné“. 

Do roka odbavoval pán prvú hostinu na 

novom hrade, ktorý svojou nádherou mohol 

súperiť s hociktorým hradom v kráľovstve. 

Keďže bol hrad z mnohých stránok príjemný 

a úplne bezpečný, zvolil si ho Ctibor za sídlo, 

aj keď bol pomenovaný podľa blázna, ktorého 

bohato odškodnil. 

2. povesť                                                                                                                                    

Na hrade Beckov, ktorý sa stal dejiskom 

mnohých slávností a radovánok, stihla 

surového a ukrutného Ctibora aj osudná 

skaza, keď došiel až k miestu, kde pomstiaci 

sa osud vpísal smrtiace slová „ďalej už ani 

krok!“. Svoju náklonnosť nevenoval ani žene, 

ani dieťaťu, ale poľovníckemu psovi 

nevšednej krásy a šikovnosti. Raz práve 

obedoval, keď vošiel do siene jeho 

miláčik s rozdrúzganou labou, krívajúci 

a zavýjajúci. Prítomní stŕpli od 

zdesenia, keď zúrivec začal vyčíňať, 

chrliac strašné hrozby na hlavu 

privedeného páchateľa, starého sluhu, 

ktorý sa bol vonku len horko-ťažko 

ubránil útoku rozmaznaného                   

a zlomyseľného zvieraťa. No 

nezapôsobilo ospravedlnenie, prosby 

ani dlhoročná vernosť. Ctibor rozkázal 

nešťastníka zhodiť z najstrmšej steny 

brala a vysmieval sa mu, keď ho                    

v smrteľnej hrôze na okraji priepasti 

volal do roka a do dňa pred súdnu stolicu 

najvyššieho sudcu. 

Na zločin sa pozabudlo, hry, spev a hurhaj 

zabávajúcich sa hostí ozývali sa v komnatách 

a nik si nespomenul, že od onej vraždy 

uplynul práve rok. Tu sa dal vínom omámený 

Ctibor odviesť do svojho obľúbeného 

tienistého zákutia v záhrade, kde často 

odpočíval. Len čo tyran zaspal, prikradla sa         

k nemu vretenica - zvyčajný nástroj bohyne 

Nemesis vo všetkých bájach a rýchlo sa cez 

oko prehrýzla k mozgu svojej obete. 

Neznesiteľná bolesť hnala Ctibora v divom 

šialenstve z miesta na miesto, až sa dostal na 

vrchol brala, zrazu do krvava rozžiareného, 

pred rokom takto sfarbeného krvou sluhovou, 

odkiaľ sa zúrivec zrútil do priepasti                      

a rozdrúzgal. Jeho manželka Dobrochna 

chcela skočiť za ním a keď jej v tom sluhovia 

zabránili, prebodla sa dýkou.                    P.M.    
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Buchlov 
Poloha 

Stredoveký hrad Buchlov leží 12 km západne 

od Uherského Hradiště na Morave.  

Dejiny 

Prvé zmienky o hrade sú z 1. polovice                  

13. storočia. Buchlov bol vybudovaný ako 

obranná pevnosť a nikdy nebol úplne dobytý.  

Až do roku 1425 bol hrad v kráľovskom 

majetku. Od tohto roku bol hrad zastavovaný. 

Ako prví ho dostali do zástavy 

Lichtenštajnovci. V 90-tych rokoch              

15. storočia ho dali Ctibor a Adam 

Tovačovskí z Cimburgu prestavať                        

v neskorogotickom stavebnom štýle. 

Prestavba sa súčasne diala s celkovou 

opravou hradu po predchádzajúcom 

poškodení vojskom kráľa Mateja Korvína. 

Začiatkom 16. storočia hrad získal Archleb 

z Boskovíc a po ňom Žerotínovci. V roku 

1520 sa hrad dostal do držby prvého 

príslušníka významného rodu pánov zo 

Zástřizl, Jána Ždánskeho, ktorý hrad začal 

prestavovať v duchu nastupujúceho 

renesančného stavebného slohu. Hrad 

doplnil hodinovou vežou a novým 

opevnením.  

Po vymretí rodu hrad získali ich príbuzní 

Petřvaldskí z Petřvaldu, ktorí počas svojho 

panstva v rokoch 1644 - 1800 hrad účelne 

adaptovali. Poslední majitelia hradu, 

Berchtoldovci, už sídlili na neďalekom zámku 

Buchlovice, ale ich význam pre hrad Buchlov 

bol nemalý. Dvaja príslušníci rodu, 

Leopold  a Bedřich, naplnili hrad 

cennými zberateľskými predmetmi zo 

svojich početných zahraničných ciest. 

V roku 1848 tu dokonca zriadili 

múzeum. V roku 1931 bol hrad veľmi 

poškodený požiarom; vzápätí bol 

opravený. Od Berchtoldovcov získal 

hrad v roku 1945 štát.  

Súčasnosť 

Prvé nádvorie, prístupné barokovou 

bránou s bastiónom, sa zachovalo                   

v pôvodnej podobe zo 17. storočia. Po 

drevenom moste sa cez barokový prejazd                

v budove purkgrófstva prechádza na druhé 

nádvorie tvorené hospodárskymi budovami             

a renesančnou vežou zv. Andělka (za svoje 

meno vďačí priezvisku istého Josefa Anděla, 

zlodeja, ktorý sa vlámal do buchlovického 

zámku. Po dolapení bol uväznený práve               

v tejto veži).  

Vpravo sa nachádza jadro pôvodného 

stredovekého hradu; v popredí vystupuje 

renesančná budova z roku 1602. Vedľa nej je 

terasa s hodinovou vežou, ktorej prízemím sa 

vstupuje na vnútorné nádvorie obklopené 

budovami viacerých stavebných slohov.  

Miestnosti hradu predstavujú dokonale 

zachovaný súbor obytných priestorov 

dokumentujúcich bývanie šľachty z obdobia 

gotiky a renesancie. Rovnako vybavenie 

miestností zaujme ukážkami nábytku                      

a umeleckých diel pochádzajúcich                      

z uvedených období. Vzácna je plastika tzv. 

Buchlovskej madony z polovice 14. storočia      

a diela barokového maliara P. Brandla.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1425
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lichten%C5%A1tajnovci&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Korv%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/1520
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ni_zo_Z%C3%A1st%C5%99izl&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ni_zo_Z%C3%A1st%C5%99izl&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pet%C5%99valdsk%C3%AD_z_Pet%C5%99valdu&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1644
https://sk.wikipedia.org/wiki/1800
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Berchtoldovci&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Buchlovice_(z%C3%A1mok)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1848
https://sk.wikipedia.org/wiki/1931
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945
https://sk.wikipedia.org/wiki/Petr_Brandl
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Ranogotická kaplnka na poschodí 

juhovýchodnej vstupnej veže patrí                               

k najvzácnejším sakrálnym priestorom na 

južnej Morave. Expozícia zahŕňa i výstavu 

prírodovedných a archeologických zbierok.  

Organickou súčasťou hradu je      

i neďaleko stojaca kaplnka            

sv. Barbory, miesto uloženia 

ostatkov niektorých príslušníkov 

rodov Petřvaldských                          

a Berchtoldovcov.  

Hrad Buchlov je od roku 2001 

zapísaný v zozname národných 

kultúrnych pamiatok Českej 

republiky. Návštevníci si môžu 

vybrať zo siedmich 

prehliadkových okruhov.  

Povesť 

Čierna pani z Buchlova 

Neďaleko Buchlova, na mieste nazvanom 

Smraďavka, bol v roku 1582 nájdený mŕtvy 

hradný pán Jindřich Prakšický zo Zástřizl. 

Našli ho prebodnutého vlastným kordom. 

Podozrivých bol celý zástup, po vrahovi 

samozrejme žiadna stopa. Nakoniec pred 

súdom nestál nik. I keď čas ukázal, kto je 

vinníkom. Za vraždou šľachtica stála jeho 

žena Kateřina.  

Svetská spravodlivosť na ňu 

síce nedosiahla, ale trestu 

neušla. Skončila ako čierna 

pani a na hrade straší dodnes. 

Zjavuje sa v tej 

najstrašidelnejšej miestnosti 

celého hradu, hovorí sa jej 

izba mŕtvych. Predtým tu boli 

uložení telá pred pohrebom          

a zo stien na ne pozerali 

podobizne už zosnulých 

mŕtvych pánov.                         

Keď pôjdete na prehliadku 

Buchlova, určite toto miesto 

neprehliadnite. Dnes je tu 

vystavená pravá egyptská múmia.              B. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaplnka_sv%C3%A4tej_Barbory_(Buchlovice)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaplnka_sv%C3%A4tej_Barbory_(Buchlovice)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/2001
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka_%C4%8Ceskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka_%C4%8Ceskej_republiky
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SVET  FILMOVÉHO  PLÁTNA 
Svet snov, fantázie, predstavivosti, brilantných hereckých výkonov, filmových trikov... Svet 

strieborného plátna. Kto a čo nás z filmového či televízneho umenia najviac zaujalo 

a zaujíma, skúmala aj naša anketa, na ktorej otázky zodpovedalo 114 študentov.                

Radi sa s vami podelíme o jej výsledky. 

 

Koľko času priemerne trávite denne pozeraním televízie alebo filmov na tablete či 

počítači? 

1. ročník: 1 hodinu denne (12), 2 hodiny denne (7), 3 hodiny denne (2), nepozerám televíziu ani 

filmy (2) 

2. ročník: 3 hodiny denne (16), 2 hodiny denne (15), 1 hodinu denne (8), 4 a viac hodín (2) 

3. ročník: 2 hodiny denne (18), 3 hodiny denne (14), 1 hodinu denne (7), 4 a viac hodín (2) 

4. ročník:  2 hodiny denne (14), 1 hodinu denne (12), 3 hodiny denne (8), nepozerám televíziu ani 

filmy (1) 

 

 

 

Aký druh/-y filmov pozeráte najradšej? 

1. ročník: komédie (19), akčné (18), sci-fi (6), 

romantické (4)... 

2. ročník: akčné (16), komédie (14), horory (11), drámy (8), detektívky/kriminálky (8)... 

3. ročník: akčné (17), komédie (15), romantické (9), sci-fi (7), detektívky/kriminálky (7)... 

4. ročník:  komédie (21), akčné (16), detektívky/kriminálky (11), drámy (8), romantické (7)... 

(z menej častých odpovedí: vojnové, historické, animované, životopisné...) 

 

 

 

Sledujete televízne seriály? 

1. ročník: áno, pravidelne aspoň jeden (17), občas (15), nesledujem (3) 

2. ročník: občas (17), áno, pravidelne aspoň jeden (16), nesledujem (4) 

3. ročník: áno, pravidelne aspoň jeden (18), občas (16), nesledujem (2) 

4. ročník:  občas (13), áno, pravidelne aspoň jeden (11), nesledujem (5) 
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Aké druhy dokumentárnych filmov sledujete? 

1. ročník: prírodovedné (19), historické (16), z oblasti vedy a techniky (13)...   

2. ročník: historické (16), žiadne (15), z oblasti vedy a techniky (14), prírodovedné (14)... 

3. ročník: historické (18), z oblasti architektúry a staviteľstva (17), z oblasti vedy a techniky (16)... 

4. ročník:  z oblasti vedy a techniky(19), z oblasti architektúry a staviteľstva (12), prírodovedné 

(11)... 

 

 

 

Aké druhy športových prenosov sledujete najradšej? 

1. ročník: futbalové (17), lyžiarske športy (16), 

hokejové (15), volejbalové (12) 

2. ročník: futbalové (18), nesledujem (15), hokejové 

(14), basketbalové (5) 

3. ročník: lyžiarske športy (16), futbalové (15), 

hokejové (11), nesledujem (9) 

4. ročník: futbalové (17), hokejové (11), lyžiarske 

športy (7), volejbalové (6) 

(z ostatných športov: floorball, box, kulturistika, 

zápasenie, krasokorčuľovanie...)  

 

 

 

Ktorý je váš obľúbený herec? 

1. ročník: Vin Diesel, Kean Reeves, Sylvester Stallone, Tom Hanks, Michal Kubovčík, Michal 

Adámik, Tom Hardy... 

2. ročník: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Charlie Sheen, Owen Willson, Adam 

Sandler, Samuel Jackson... 

3. ročník: Johny Deep, Tom Hanks, Adam Sandler, Sean Connery, Jean Reno, Kurt Rusell, 

Vladimír Kobielsky, Jim Carrey... 

4. ročník:  Tom Hanks, Kurt Rusell, Rusell Crowe, 

Will Smith, Johnny Deep, Richard Gere, Dwayne 

Johnson...  
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Ktorá je vaša obľúbená herečka?  

1. ročník: Scarlett Johansson, Millie Bobby Brown, Emily Blunt, Jennifer Aniston, Mila Kunis, 

Petra Polnišová... 

2. ročník: Scarlett Johansson, Emma Watson, Jessica Alba, Margot Robie, Táňa Pauhofová, 

Jennifer Lawrence... 

3. ročník: Angelina Jollie, Elisabeth Moss, Jessica Alba, Kristen Steward, Táňa Pauhofová, 

Katherin Winnick... 

4. ročník:  Natalie Portman, Scarlett Johansson, Anne Hathway, Jennifer Aniston, Keira Knightley. 

Julia Roberts... 

 

 

Ktorý je váš obľúbený film? 

1. ročník: Rýchlo a zbesilo, Deadpool, Zakázaný tanec, Vykúpenie z väznice Shawshank, Rocky, 

Zelená míľa, Harry Potter 

2. ročník: Vo štvorici po opici, 

Rýchlo a zbesilo, John Wick, 

Ostreľovač, Interstellar, Černobyľ, 

Pán prsteňov 

3. ročník: Zelená míľa, Forest 

Gump, Hobbit, Kruh, Na vine sú 

hviezdy, Harry Potter, Cesta do 

fantázie... 

4. ročník:  História násilia, Správa 

vo fľaši, Dobrý ročník, 

Deväťdesiate, Chlapec 

v pruhovanom pyžame, Zelená    

míľa 

 

 

 

Ktorý je váš obľúbený seriál? 

1. ročník: Simpsonovci, Priatelia, Myšlienky vraha, Horná Dolná, 

S.W.A.T, Stranger Things...  

2. ročník: South Park, 2 a ½ chlapa, Kobra 11, Oteckovia, Stranger Things, Brickleberry... 

3. ročník: Oteckovia, Game of Thrones, S.W.A.T, The Boys, 2 a ½ chlapa, Prison Break 

4. ročník:  Game of Thrones, Bratstvo neohrozených, Priatelia, Dexter, Kobra 11, Durrellovci 
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ÚSPEŠNÍ  VOLEJBALISTI 
17. marec 2021 sa výraznými písmenami 

zapísal do histórie myjavského volejbalu. 

Hráči TJ Spartak Myjava totiž                             

v rozhodujúcom dueli semifinále play-off 

zdolali tím KDS Košice jednoznačne 3 : 0 na 

sety a premiérovo tak postúpili do finále 

slovenskej extraligy. Celá séria sa niesla vo 

vyrovnanom duchu, hrala sa na päť zápasov 

a skončila 3 : 2 v prospech Myjavčanov, ktorí 

športovcov z metropoly východu Slovenska 

odsunuli do boja o bronzovú medailu. 

Niektorí z vás možno vedia, iní zas nie, že 

členmi úspešného myjavského volejbalového 

tímu sú aj dvaja študenti našej priemyslovky 

Tobias Viskup (3.B) a Ondrej Zeman (4.A). 

Práve im po semifinálovom úspechu 

smerovali naše otázky: 

Ako hodnotíš aktuálnu sezónu myjavského 

volejbalového tímu? 

Tobias: Hodnotím ju veľmi dobre, lebo po 

ťažkej drine a hodinách trénovania sme 

dosiahli úspech 🙂 

Ondrej: Aktuálnu sezónu hodnotím výborne, 

dostali sme sa do finále a uvidíme, ako to 

dopadne tam. 

Aké boli tvoje pocity po postupe do finále 

slovenskej extraligy? 

Tobias: Boli veľmi super, po ťažkej sérii                 

s Košicami sme to dokázali. Väčšiu radosť 

v našom tíme som ešte nevidel. 🙂 Ďakujeme 

aj všetkým fanúšikom a priaznivcom. 

Ondrej: Pocity som mal veľmi dobré, hlavne 

po takto vyrovnanej sérii zápasov, v ktorej 

sme tesne vyhrali, boli pocity určite veľmi 

dobré. 

Vo finále si myjavskí volejbalisti zmerali sily 

s tímom RIEKER UJS Komárno, ktorý 

nakoniec dokázal využiť svoje skúsenosti a po 

štvrtom finálovom zápase, ktorý sa odohral          

7. apríla 2021, získali volejbalisti z Komárna 

historicky prvý majstrovský titul pre svoj 

klub. Myjavčania ukončili aktuálny ligový 

ročník so striebornými medailami. Čo je 

nepochybne takisto historický úspech a my im 

ku konečnému 2. miestu srdečne 

blahoželáme.                                               T.                             
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       OTESTUJ    
         SVOJE 
     VEDOMOSTI 
   O SLOVENSKU                            

1. V ktorom pohorí sa nachádza Kráľova 

hoľa (1946 m n.m.)? 

 

a) Nízke Tatry 

b) Tribeč 

c) Malá Fatra 

d) Slovenské Rudohorie 

 

2. Čo založil v Bratislave Juraj Purkincher, 

známy botanik a lekár zo 16. storočia? 

 

a) Barokovú záhradu na Bratislavskom hrade 

b) Botanickú záhradu 

c) Zoologickú záhradu 

d) Medickú záhradu 

 

3. V ktorom meste sídlila prvá verejná 

knižnica v Uhorsku? 

a) v Trnave 

b) v Bardejove 

c) v Košiciach 

d) v Bratislave 

 

4. V ktorom meste sa hralo hokejové finále 

MS 2002, ktoré Slovákom prinieslo zlaté 

medaily? 

a) v Prahe 

b) v Göteborgu 

c) v Helsinkách 

d) v Štokholme 

 

5. Aký názov nesie nedokončená románová 

trilógia Františka Hečka o vojnovom 

slovenskom štáte? 

a) Svätá pohroma 

b) Svätá hmla 

c) Svätá kliatba 

d) Svätá tma 

 

6. Koľko grajciarov stál chlieb na námestí 

v Banskej Bystrici v roku 1858? 

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 1 

 

7. Ktorá priehrada bola v minulosti známa 

ako priehrada mládeže? 

 

a) Zemplínska Šírava 

b) Oravská priehrada 

c) Domaša 

d) Nosice 

 

8. V akom športe vybojoval Michal 

Martikán pre Slovensko prvú zlatú 

olympijskú medailu v ére samostatnosti? 

 

a) rýchlostná kanoistika 

b) vodný slalom 

c) plávanie 

d) atletika 

 

9. Ako sa nazývalo písmo, ktoré vytvorili 

Konštantín a Metod? 

 

a) veľkomoravské písmo 

b) staroslovienske písmo 

c) cyrilika 

d) hlaholika 

 

10. V ktorom roku bol založený Tatranský 

národný park (TANAP), náš prvý národný 

park? 
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a) 1935 

b) 1948 

c) 1822 

d) 1994 

 

11. Ktorý umelecký súbor založil Štefan 

Nosáľ? 

 

a) Slovenský súbor umelcov 

b) Národný súbor umelcov 

c) Lúčnica 

d) Hornošarišan 

 

12. Ktorý z našich hadov je najjedovatejší? 

a) vretenica jedovatá 

b) vretenica slovenská 

c) vretenica severná 

d) vretenica africká 

 

13. Ako sa volá najznámejšia 

a najzachovanejšia brána v bratislavskom 

Starom meste? 

a) Rybárska brána 

b) Vydrická brána 

c) Laurinská brána 

d) Michalská brána 

 

14. V akej disciplíne sa Veronika Velez-

Zuzulová premiérovo postavila vo 

svetovom pohári na stupne víťazov? 

 

a) v slalome 

b) v obrovskom slalome 

c) v super G 

d) v zjazde 

 

15. Do ktorej krajiny prevažne smeroval 

hlavný vysťahovalecký prúd na konci         

19. a na začiatku 20. storočia? 

 

a) do Nemecka 

b) do Veľkej Británie 

c) do USA 

d) do Rakúska 

 

16. Ako sa nazýva každoročný 

medzinárodný veľtrh priateľov kníh  

 

 

a moderných spoločenských hier, ktorý sa 

koná v bratislavskej Inchebe? 

 

a) Medzinárodný veľtrh priateľov kníh 

b) Inchebook 

c) Knižnicotéka 

d) Bibliotéka 

 

17. Ako sa nazýva typické skalické pečivo? 

 

a) Skalicáčik 

b) Mazanec 

c) Trdelník 

d) Skalický podplamenník 

 

18. Ako sa volá stredoveký rezbár, tvorca 

najvyššieho dreveného oltára na svete? 

 

a) Majster Jonáš z Oravského Podzámku 

b) Majster Pavol z Levoče 

c) Majster Miroslav z Handlovej 

d) Majster Cyprián z Gelnice 

 

19. Ktorý slovenský hrad sa vo „fantasy“ 

filme Kull Dobyvateľ rozkladá nad 

morom? 

 

a) Beckov 

b) Devín 

c) Šášov 

d) Strečno 

 

20. V ktorom kúpeľnom meste rastie 

najstarší a najhrubší 

strom na Slovensku 

– lipa kráľa Mateja? 

 

a) Trenčianske     

Teplice  

b) Piešťany 

c) Smrdáky 

d) Bojnice 

 
 

     

 

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

11c, 12c, 13d, 14a, 15c, 16d, 17c, 18b, 19b, 20d 
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VIETE, ŽE... 

Basketbal je jedným z mála športov,                     

u ktorých vieme presne určiť rok ich vzniku. 

Vznikol v roku 1891 v Springfielde                          

v Amerike. 

Vedúci katedry telesnej výchovy na 

Springfieldskej vysokej škole v štáte 

Massachusetts poveril učiteľa Dr. Jamesa            

A. Naismitha, aby vymyslel hru, ktorou by sa 

školskí športovci udržiavali v kondícii počas 

zimnej sezóny. Sformuloval 13 základných 

pravidiel novej hry. Vymenili futbalové 

ihrisko za telocvičňu a zaujímavé bolo, že 

lopty sa hádzali do košov od broskýň, až 

oveľa neskôr ich nahradili otvorené sieťové 

koše. 

Celkom na začiatku bol kôš (košík na ovocie) 

umiestnený na podlahe haly. Dokonca lopta 

nebola guľatá, ale vajcovitá, podobná 

rugbyovej. Bolo to preto, že hru využívali 

veľmi radi práve rugbisti vo svojom 

prechodnom zimnom tréningovom období.  

 

Vlasy rastú rýchlejšie v lete ako v zime. Rast 

vlasov sa spomaľuje aj pribúdajúcim vekom. 

Približne od 30. roku rastú vlasy pomalšie než 

predtým. 

 

Najmenší had na svete meria asi 10 cm a je 

tenký ako špageta. Bol objavený na 

karibskom 

ostrove 

Barbados. Nie 

je jedovatý 

a živí sa 

larvami 

termitov. 

Najdlhším 

hadom na 

svete je pytón 

mriežkovaný, ktorý dorastá do dĺžky desiatich 

metrov a žije v juhovýchodnej Ázii.   

43% pilotov britských aerolínií sa priznalo, že 

počas letu zaspali. To však neznamená, že by 

ste mali prestať lietať. Stále je viac 

automobilových dopravných nehôd než tých 

leteckých. 

Kdekoľvek sa v Grécku nachádzate, vždy ste 

najďalej 2 hodiny od 

mora. 

Najvzdialenejší bod 

je len 137 km od 

pobrežia. 

 

Ak chcete rozoznať 

pravý diamant od 

falošného, musíte 

naň dýchnuť. 

Falošný sa zahmlí, 

pravý zostane jasný. 

Odtlačky prstov sú jedinečné u každého z nás.          

U embrya sa odtlačok prstov vyvinie už tri 

mesiace po oplodnení. Jedinečný odtlačok nemajú 

len prsty, ale aj náš jazyk. 

Na svete je len 7 percent ľavákov. Patríš 

medzi nich? 

Spracoval: P. Paracka, foto: internet 
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO  

VZDELANIA 

Žraloky sú pre človeka 

nebezpečné 

Obľúbenou potravou pre žraloka určite nie sú 

ľudia. Síce ste mohli vidieť už niekoľko správ 

o tom, ako žraloky zaútočili na človeka, ale je 

to skôr zo zvedavosti alebo kvôli tomu, že ste 

mu narušili jeho „súkromie“. Znie to čudne, 

ale on by sa s vami chcel skôr zoznámiť, 

zistiť čo ste, kto ste. Práve v oblasti papule 

má citlivé receptory, vďaka ktorým zisťuje 

všetko nové. Človek práve preto umiera na 

následky uhryznutia, infarkt, šok či utopenie. 

Žraloky ročne zabijú  4 – 8 ľudí. Naopak, 

ľudia zabijú každoročne 10 miliónov 

žralokov.  

A ešte zopár zaujímavostí o žralokoch: 

1. Žraloky môžu byť rôznej farby. Typická 

farba je šedá alebo hnedá, no niektoré druhy 

sú aj ružové, žlté či modré. 

2. Žraločia koža je vzácna. Je to z dôvodu, že 

je veľmi odolná a vydrží až štyrikrát viac ako 

hociktorá iná. 

3. Počas života vystrieda až 30 000 zubov. 

Neustále ich mení, sú veľmi pevné a rýchlo 

rastú. 

4. Žraloky nemajú kosti. Ich kostra je 

poskladaná z chrupaviek podobných tým, aké 

máme my ľudia v nose. 

5. Sú jedny z druhov zvierat, ktoré tu boli už 

200 miliónov rokov pred dinosaurami a skoro 

vôbec sa nezmenili. 

6. Všetky nečistoty a zbytočnosti vo vode ako 

napríklad topánky, klince či fľaše sa 

mnohokrát našli v žalúdku žraloka. 

Najväčším pojedačom je žralok tigrovaný, 

ktoré zje všetko, k čomu sa dostane 

7. Žralok môže merať od 4,6 až do 6,1 

metra a vážiť do 2270 kilogramov. 

8. Ich veľká pečeň tvorí až 25% celej 

váhy ich tela. 

9. Žralok má len dva slepé body, ktoré sú 

priamo pred nosom a priamo za hlavou. Inak 

má 360- stupňový rozhľad. 

10. Okrem toho, že majú perfektný čuch, 

majú aj skvelý sluch. Uši majú vnútri v hlave 

a svoju korisť začujú do vzdialenosti 900 

metrov. 

 

Žiadne zviera neochorie na lepru 

Pásavce sú jedinými tvormi okrem ľudí, ktoré 

dokážu ochorieť na lepru. Sú dokonca známe 

prípady prenosu choroby z pásavca na 

človeka. 

Nechty rastú rovnako rýchlo 

Nechty na rukách rastú štyrikrát rýchlejšie  

ako nechty na nohách.  

 

Najlepší skokan?   

Naj skokanom je blcha – skáče 

30 cm do výšky a 50 cm do diaľky. Ak by 

sme mali my takéto schopnosti k pomeru 

nášho tela, skákali by sme do výšky 150 

a dĺžky 250 metrov.         
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 
 

Keď sa na aute s nápisom 

autoškola zapnú stierače, 

znamená to, že bude 

odbočovať.  

- Vieš to iste, že ťa žena 

klame? 

- Určite nie, ale už dva roky 

neprišla domov. 

Príde opilec do trafiky          

a vraví: 

- Prosím si jedny bavlnené 

ponožky. 

- Prepáčte, ale my tu 

predávame iba potreby pre 

fajčiarov. 

- No a? Veď ja som fajčiar! 

Viete, kto je absolútne 

nestály milenec? 

Matematik - stále hľadá 

neznámu... 

Bezdomovec pozorne 

sleduje výstavbu nového 

mosta a hovorí: - Konečne 

nejaká investícia aj pre nás! 

Strč mobil do čaju a máš           

T-mobile. 

Strč ho do vody a máš 

Vodafone. 

Rozlom ho a máš: „Óóó! 

Dva!“ 

Kričí vrchný na kapelníka: 

- A teraz zahrajte niečo 

veselé a bezstarostné! 

- Prečo? 

- Pretože nesiem účet                   

k tamtomu stolu! 

- Pán doktor, som strašne 

chorý, všade má bolí, všade 

má pichá. Čo mi je? 

- To neviem, to ukáže pitva. 

Najprítulnejšie zvieratko je 

pytón. Objíme a do smrti 

nepustí! 

Aká je najväčšia hlúposť? 

Nechať si doviesť na púšť 

fúru piesku. 

Lekárske konzílium: - Čo 

urobíme s pacientom, 

budeme ho liečiť alebo ho 

necháme žiť?  

Stretnú sa dvaja hrbatí 

a jeden z nich hovorí: - 

Požičaj mi 100 eur. Zajtra 

sa vyrovnáme. 
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- Povedzte, James, kto je tu 

blbec, vy či ja? – Pán gróf... 

vy nie ste človek, ktorý by 

zamestnával blbca. 

Keď bábätko stiahne 

celú fľašu, je to 

roztomilé. Keď to 

urobím ja, považujú ma 

za alkoholika.  

Kino, tma, muž lezie 

medzi sedadlami po 

štyroch. – Čo hľadáte? – 

pýta sa sused. – 

Karamelku. – Vykašlite 

sa na ňu. Tu máte 

druhú. – Vám sa to 

povie, - hovorí nešťastník, - 

ale ja v nej mám zlatý 

mostík.  

Pri večeri som sa zľakla, že 

som stratila čuch aj chuť. 

Potom som si uvedomila, že 

sú to rajčiny z Tesca. 

Dedinská diskotéka je ako 

zraz psychológov. Ak si tam 

nový, každý sa ťa pýta: - 

Máš nejaký problém? 

Robia z toho tragédiu. Ja 

mám lockdown odkedy som 

sa oženil.  

Tretina rodičov nevie 

deťom pomôcť s učivom          

2. stupňa ZŠ. Ale COVID-u 

a politike rozumejú všetci.  

Šéf je človek, ktorý nikdy 

nevidí ako pracuješ, ale 

vždy vidí, keď 

oddychuješ.  

Žena volá mužovi: - 

Nezabudni vyzdvihnúť 

deti zo školy! – Muž: - Je 

sobota a obe sú hore 

v izbách. Žena: - Je piatok 

a máme tri deti! 

 Z dôvodu ochrany 

osobných údajov som sa 

rozhodla, že prestanem 

používať smerovku na 

aute. Nikto nemusí vedieť, 

kam idem.  

Jedného dňa sa stalo, že         

k holičovi prišiel záhradník, 

aby sa dal ostrihať. Keď bol 

hotový, pýtal sa, koľko je 

dlžný... Holič odpovedal:           

- Tento týždeň slúžim 

spoluobčanom, teda 

nemôžem brať žiadne 

peniaze. Záhradník 

poďakoval a opustil  

holičstvo. Keď holič 

nasledujúce ráno otváral 

svoj obchodík, našiel tam 

12 ruží s poďakovaním.         

Na druhý deň prišiel pekár, 

aby sa dal tiež ostrihať. Po 

strihaní sa opakovalo to isté. 

- Slúžim tento týždeň 

spoluobčanom, nemôžem 

pripustiť, aby som prijal 

peniaze, vysvetlil holič. 

Pekár bol rád a odišiel. 

Ďalšie ráno, keď holič 

otváral svoj obchodík, vidí 

vrecko s 12 rožkami, 

upečenými do zlatista a       

s ďakovnou kartou... V ten 

istý deň sa prišiel ostrihať 

poslanec parlamentu. Keď 

chcel platiť, počuje to isté:  

- Slúžim tento týždeň 

spoluobčanom, a preto 

nemôžem vaše peniaze 

prijať, znelo holičovo 

vysvetlenie. Poslanec bol 

milo prekvapený. 

Poďakoval a odchádzal            

v povznesenej nálade. 

Ďalšie ráno, keď chcel holič 

otvoriť obchod, stálo tam 12 

poslancov a všetci sa 

nechali zdarma ostrihať. .. 

Milí priatelia, toto je 

ilustrácia základného 

rozdielu medzi obyčajnými 

občanmi a zástupcami 

štátnej správy, odtrhnutými 

od reality všedného života, 

teda tými, ktorí majú viesť 

našu krajinu!                   
Vtipy pre vás vybrali študenti 2.B
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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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