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Martin DOODOK,II. E nš. 
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NOVÁ REDAKČNÁ RADA
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SLOVO  

RADKY SIPKOVEJ 
   Prázdniny. Myslím si, 

že si môžem dovoliť 

povedať za všetkých 

študentov, že je to 

pre nás čas, kedy sa 

naplno venujeme naším 

aktivitám, ktoré nám 

pomáhajú rozvíjať 

schopnosť myslieť 

kreatívne a inovatívne. 

Je to čas, pri ktorom 

sa nebojíme nikomu 

povedať svoj názor 

nezávisle či už 

kriticky alebo pozitív- 

ne. No bohužiaľ  

prázdniny sa  skončili 

a my môžeme privítať 

ďalší školský  rok. Tak 

prečo si s podobným 

nadšením neužiť aj 

čas strávený v škole? 

Od nového školského roka 2019 – 20  

vás bude informovať nová redakčná rada 

školského časopisu „Liptovský stavbár",, ktorej 

šéfredaktorkou je Radka Sipková z III. A triedy.  

Členky doterajšej redakčnej rady úspešne 

zmaturovali a odišli z našej školy. 
 

 Radka SIPKOVÁ – šéfredaktorka 

 Ivan BORSÍK – grafik 

 Aneta PAVELKOVÁ – redaktorka 

 Natália KOVACSOVÁ – redaktorka 

 Lea VESELOVSKÁ – redaktorka  

 Henrieta MARONOVÁ – fotografka    

                           

redaktorka 

 

Predseda redakčnej rady 

Radka SIPKOVÁ 
 

Radka Sipková 
šéfredaktorka  

školského časopisu „Liptovský 

stavbár" 

pri SOŠ stavebnej  

Liptovský Mikuláš 
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Pretože ako študenti 

si musíme sadnúť, keď 

sa nám povie alebo 

musíme zodvihnúť 

ruku, keď chceme 

prehovoriť? Vzdelanie 

je oveľa viac ako len 

sedieť v lavici, 

prečítať knihu, prejsť 

testom a s týmito 

istými praktikami 

prechádzať každý 

ročník. Všetci máme 

rôzne nadania, 

rozličné sny, no jednu 

vec máme všetci 

spoločnú a to výber 

našej školy. Verím že 

ak sme sa rozhodli pre 

túto školu tak preto, 

lebo sa v budúcnosti 

chceme venovať 

niečomu, kde získané 

vedomosti z tejto 

školy využijeme. Aj 

naša práca bude raz 

vlastne naša aktivita. 

Aktivita kde by sme sa 

tiež nemali báť 

povedať svoj názor 

alebo uskutočniť naše 

kreatívne nápady. 

Preto sa snažme 

využiť čas v škole na 

100 % získať z neho 

najviac čo sa dá, aby 

sme sa raz nebáli 

robiť svoju prácu 

naplno len preto, lebo 

nie sme si istí, či sme 

dosť dobrí. Preto 

neberme hodiny v 

škole iba ako 45 

minútové okrádanie o 

nás čas, ale ako 45 

minút, počas ktorých 

si rozšírime naše 

znalosti schopnosti 

a vedomosti. 

Samozrejme si to 

vyžaduje určitú 

spoluprácu s učiteľmi 

a tá sa dá vytvoriť iba 

slušným správaním a 

ústretovým prístupom 

k plneniu si našich 

povinností. Skúsme 

viac diskutovať 

o veciach, ktoré nás v 

škole zaujímajú, 

vysloviť svoj názor, 

alebo premeniť náš 

kreatívny nápad na 

konkrétny projekt. 

Našou zvedavosťou si 

môžeme vytvoriť také 

zaujímavé hodiny aké 

len chceme. Myslím, že 

učitelia na našej škole 

sú voči nám veľmi 

tolerantní a ochotní, s 

úprimným úmyslom 

pomôcť nám na tejto 

študentskej ceste 

životom. A tak nám 

prajem úspešný 

školský rok, na konci 

ktorého budeme 

odchádzať všetci o 

čosi múdrejší 

a šikovnejší.  

     Na záver chcem 

popriať veľa šťastia  

v škole naším kama- 

rátom a spolužiakom 

štvrtákom pred 

maturitnou komisiou, 

ale aj naším úplne 

novým prvákom 

ktorých v našej škole 

všetci s radosťou 

vítame. 

 

Radka Sipková 

 

 

 

 

  Poctivá práca urobí človeka šťastným. 
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KONFERENCIA V ČESKOM TEŠÍNE

   Dňa 08.04.2019 sa naša škola, 

Stredná odborná škola stavebná 

v Liptovskom Mikuláši zúčastnila 16. 

ročníka medzinárodnej študentskej 

konferencie „Obnoviteľné energe- 

tické zdroje v teórií a praxi“, ktorá 

sa tento rok konala v aule gymnázia 

Jozefa Božka v Českom Tešíne.  

Konferenciu organizuje firma 

TRIANON z.s v spolupráci s mestom 

Český Tešín, Gymnáziom Český Tešín, 

Zespol Szkol Technicznych Poľský 

Tešín, VŠB TU Ostrava.

Cieľom konferencie bolo umožniť 

žiakom prezentovať svoje znalosti 

v oblasti obnoviteľných zdrojov, 

možnosť výmeny skúseností 

a nadviazanie spolupráce medzi 

študentami Slovenska, Poľska 

a Českej republiky.  

Našu školu reprezentovali žiaci 

Andrej Kordoš z III.B triedy 

a Tomáš Bátory  z II.B triedy, 

obaja študujúci odbor mechanik 

stavebnoinštalačných zariadení a 

pripravili si prezentáciu na tému:  

„Návrat k prírode 

v stavebníctve“ 

Žiaci rozobrali problematiku slame- 

ného domu a koreňovej čističky 

s poukázaním na vhodnosť bývania 

v takomto dome s ohľadom na 

prírodu.  

      Žiaci svojou prezentáciou zaujali 

nielen odbornú porotu, ale aj 

súťažiace tímy žiakov, ktorí boli 

súčasťou poroty. Naši žiaci sa 

umiestnili na krásnom štvrtom 

mieste. V závere konferencie sa 

zúčastnili exkurzie vo výskumnom 

a monitorovacom centre TRIANON-

VŠB TU Český Tešín.     

 

  



1. číslo LIPTOVSKÝ STAVBÁR 

 

 strana 7 
 

DOBRODRUŽNÁ CESTA  
ZA POZNANÍM 

      12. apríla 2019 sa dve študentky 4.A 

triedy, šéfredaktorka Veronika Callová 

a redaktorka Alexandra Žiaranová, vybrali 

do Zvolena na celoslovenskú novinársku 

súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov 

Štúrovo pero, ktorá sa každoročne koná 

v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. 

Naša škola bola po prihlásení pozvaná 

obhájiť školský časopis „Liptovský 

stavbár" v kategórii stredoškolské 

časopisy. 

 

     Napriek biednym cestovateľským a orientačným schopnostiam našich 

študentiek, sa im podarilo docestovať do Zvolena a ubytovať sa. Nasledoval 

program v knižnici. Po strastiplnej ceste plnej smiechu a blúdenia, knižnicu 

objavili a mohli sa priúčať radám, ktoré im ponúkali skúsenejší novinári napr. 

ako Patrik Herman. Vypočuli si aj rozhovor s Andrewom Garthom, 

veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku. Na druhý deň nasledovalo 

vyhodnotenie súťaže. V silnej konkurencii  70tich stredoškolských časopisov 

sa náš neumiestnili na ocenenom mieste, no napriek tomu máme radosť, že 

naše študentky nabrali nové informácie a vedomosti, ktoré môžu využiť pri 

písaní nových čísel nášho časopisu a posunúť ich mladšej redakčnej rade.   



1. číslo LIPTOVSKÝ STAVBÁR 

 

 strana 8 
 

BOZP 
TATRANSKÁ 

LOMNICA 
Príprava študenta na reálny 

život na pracovisku, začína už 

v prvom ročníku našej školy. 

        Dňa 16. - 17.04.2019 sa naša škola 

zúčastnila sa celoštátneho kola 45. 

ročníka súťaže žiakov stredných 

odborných škôl v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

    Organizátorom tejto ojedinelej súťaže na Slovensku je Integrovaný odborový 

zväz za podpory sociálnych partnerov, ako aj ďalších partnerov odborového 

zväzu. Celoštátne kolo sa konalo pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej, pod záštitou ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera. 

Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa na školskom kole umiestnili  

na prvých troch miestach. Michal Moravčík III.A, Samuel Klocháň III.B, 

Richard Beňuš II.A. Žiaci súťažili v troch okruhoch.
 

V súťaži jednotlivcov na treťom mieste sa 

umiestnil Michal Moravčík III.A. 

 

 

V súťaži stredných odborných škôl na 

treťom mieste sa umiestnilo naše družstvo. 

         

        

                                    

 

                                   

                             Gratulujeme súťažiacim a ďakujeme učiteľom,             

        ktorí sa podieľali na ich príprave. 

Samuel KLOCHÁŇ III. B 
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AKO SME „KLOKANILI“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŠ stavebná,  

Liptovský Mikuláš 

Nech rátam ako rátam, hádam k niečomu sa aj dorátam. 

     Do 22. ročníka medzinárodnej matematickej 

súťaže „ Matematický klokan“ sa 21. 03. 

2019 zapojilo 10 žiakov z našej školy. 

V kategórii Kadet 012 súťažilo 8 žiakov  a 2 

žiaci súťažili v kategórii Junior 034. Výborný 

výsledok dosiahol Martin Šimrák z I.A 

s percentilom 93,6. Už tretí rok dosahuje 

vynikajúce výsledky Stanislav Taliga z III.A, 

ktorý tohto roku súťažil v kategórii Junior 034 

s percentilom 95. Obidvaja získajú diplom 

úspešného riešiteľa, vecné ceny a Stano aj 

diplom školského šampióna.   Super výsledky, 

veď do súťaže sa na Slovensku zapojilo 70 972 

žiakov. Srdečne gratulujeme! 

Poďakovanie, účastnícky diplom a „klokaniu ceruzku“ získavajú Denis 

Kovalčík, Adrián Bomba, Branislav Čanaky z I.A, Alojz Godiš, Alexandra 

Betušťáková, Martina Knapčíková, Matej Švorc z II.A a Adam Gaál 

z III.A. 

% 

Opäť sa stretneme, 

Mgr. Anna Chudá,  

Mgr. Anna Maruškinová 
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VYNIKAJÚCI ŠPORTOVCI 
ŠTUDUJÚ NA NAŠEJ ŠKOLE

Naša stavebná škola v Liptovskom Mikuláši ponúka možnosť štúdia  

v študijných a učebných odboroch. Vytvára podmienky každému,  

kto má záujem študovať na našej škole.   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 
 

 

 

Vedenie školy na čele s riaditeľom  pánom Ing. Pavlom Šišákom im umožnilo 

rozvíjať sa vo svojom športe. Študenti nielenže sú dobrí vo svojom športe, 

ale dosahujú i dobré študijné výsledky.  

Filip  
TOMČÍK, 

III. B 

Silový trojboj 

2x 1. miesto  

Majstrovstvá 

Slovenska  

do 82,5 kg  

majster 

Slovenska 

Michal 
MORAVČÍK,   

III. A 

Street 

Workout 

1. miesto 

Medzinárodná 

súťaž Brezno, 

2019  
 

Sára 
MASLÁKOVÁ,  

 IV. A 

Fitnes 

 

vicemajsterka 

Slovenska 
 
 

Dávid 
LETOVANEC,   

III. B 

Street 

Workout 

1. miesto 

Majstrovstvá 

Slovenska,  

do 2019  

majster 

Slovenska 

Takými sú i naši vynikajúci športovci. 
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Štúdium a špor, ale aj každý koníček, ktorému sa venuje mladý človek sa dá 

zosúladiť , ak je pochopenie na oboch stranách. Príkladom je spokojnosť 

našich vynikajúcich športovcov a študentov našej školy. 
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DVOJNÁSOBNÁ RADOSŤ
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach  

i v úspešnom ukončení štúdia. 
 

      MAJSTROVSTVÁ SVETA 

JUNIOROV A PRETEKÁROV 

DO 23 ROKOV VO VODNOM 

SLALOME 16. – 21. JÚLA 

2019 KRAKOW (POĽSKO) 

Prekvapenie pre Slovákov hneď 

v prvý deň na majstrovstvách 

sveta vo vodnom slalome juniorov 

a pretekárov do 23 rokov. Naši 

pretekári vybojovali dve 

strieborné medaile. Boli to 

kanoisti do 23 rokov. Radosť nie 

len pre Slovensko, ale i pre našu 

školu. Medzi pretekármi bol žiak 

našej školy Martin DODOK z I.E 

nš. Aj jeho zásluhou družstvo 

vystúpilo na stupeň víťazov. 

 

Zodpovedným prístupom sa človek dopracuje k vytúženému cieľu. 

Šport a štúdium sa dajú zvládnuť, ak sú vytvorené podmienky. 
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STRETNUTIE  
S RIADITEĽOM ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pán Ing. Pavel ŠIŠÁK, riaditeľ školy   

a Martin DODOK 

 Oceniť úspech samotným 

riaditeľom, to sa v živote 

nestáva často. Za úspechom  len 

málokto vidí namáhavú prípravu, 

odriekanie si osobného voľna 

a k tomu i štúdium. Vďaka pánu 

riaditeľovi, ktorý vytvoril 

Martinovi podmienky pre svoj 

šport , mohol sa Martin tešiť zo 

stretnutia. 

Druhý september roku 2019 bol 

pre Martina DODOKA 

významným dňom vo svojom 

živote. Otvorenie nového 

školského roka, ale najmä 

prijatie riaditeľom školy  Ing. 

Pavlom ŠIŠÁKOM. Riaditeľ 

školy prijal Martina pre úspech, 

ktorý dosiahol ako člen 

strieborného družstva vo 

vodnom slalome do 23 rokov, na 

majstrovstvách sveta v poľ- 

skom Krakowe. V družnom 

rozhovore pán riaditeľ ocenil 

Martinov úspech a dosiahnuté 

umiestnenie nášho slovenského 

družstva, ktorého reprezentant 

bol práve študent našej SOŠ 

stavebnej v Liptovskom Miku- 

láši. 
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NEPÍSANÁ TRADÍCIA  
KONČIACICH ROČNÍKOV

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končiace maturitné ročníky pred odchodom na akademický 

týždeň sa rozlúčia so svojimi mladšími spolužiakmi, pedagógmi 

a vedením školy. 

Tak to bolo i na našej stavebnej škole 

v Liptovskom Mikuláši, keď 17.05.2019 sme sa 

lúčili s triedami IV. A, IV. B, II. E nš. a II. F 

nš- večerná. V slávnostnom programe a 

v príhovore riaditeľ školy pán Ing. P. Šišák 

okrem iného uviedol, citujeme: 

 

„Mládež je ako mladé víno v dubovom sude, ktoré potrebuje čas,  

aby vyzrelo a dobrého someliera”. 

Tak je to i s našimi maturantmi. Týždeň majú na to, aby sa pripravili na 

maturitnú skúšku. Čo treba zopakovali a čo treba doplnili. 

                                        Držíme im palce 
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ĽUDSKÉ PRÁVA

 

Ľudské práva  

sú spoločné všetkým ľudským 

bytostiam a sú postavené na zásade - 

všetci ľudia sú si rovní.  

Medzi ľuďmi musí vládnuť solidarita, 

spolupatričnosť, porozumenie  

a pomoc. Výchova k ľudským právam 

je výchova k spolupráci, pomoci  

a ľudskej vzájomnosti. 

POSTÚPILI  
DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

   Spoločnosť VELUX vyhlásila 11. ročník 

študentskej súťaže „Rodinný dom VELUX". 

Do súťaže sa zapojili žiaci našej SOŠ 

stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Dňa  29. 06. 

2019 spoločnosť vyhodnotila práce a Dávid 

HOŽDORA a Martin CHOVAN ktorí sa do 

súťaže zapojili so svojimi prácami získali 

diplom za postup do celoštátneho kola. 

Skúsená konzultantka a odborníčka Ing. 

Zuzana Šišáková tak napomohla našim 

riešiteľom k získaniu tohto prestížneho 

ocenenia a uznania našim žiakom za ich 

vynaloženú prácu. Oceneným srdečne 

gratulujeme a veríme, že poznatky z prác 

využijú i vo svojom živote. 

Ľu
ds

ké
 p

rá
va

  
M

. 
La

uč
ík

 I
V.

B
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ROZUM DO HRSTI
Vzdelávací cyklus Finančná gramotnosť  

je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca 

študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia 

na konkrétnych modelových situáciách

Už niekoľko rokov úspešne spolupracuje naša 

škola s Nadáciou Partners group sk., ktorá 

prostredníctvom svojich odborných lektorov 

Petry Labajovej a Veroniky Zimenovej vedie 

súbor prednášok na témy z oblasti sveta 

financií na našej škole. Lekcie Finančnej 

gramotnosti mapujú sektory finančného trhu 

a prinášajú študentom odborné základy 

vychádzajúce z Národného štandardu 

finančnej gramotnosti, ako aj praktické a 

užitočné informácie.  

         Naša stredná odborná škola stavebná 

v Liptovskom Mikuláši žiakom zaujímavou formou 

podáva návod, ako robiť správne finančné 

rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju 

prvú výplatnú pásku. 
 

 

 

   MOJA PRVÁ VÝPLATA
         Každý človek sa teší na svoju výplatu. Život 

bez peňazí asi málokto si vie predstaviť. 

       Výplata ktorú som dostal po získaní výučného 

listu v júni 2019, možno nebude prvá ani posledná. 

Určite je významným a dôležitým krokom v mojom 

živote, ale aj v živote každého človeka. Výplata 

odzrkadľovala moje úsilie vynaloženej práce počas 

mesiaca. Na rozdiel od finančných odmien, ktoré som dostal z brigád bola to prvá 

v mojom živote ako dospelého človeka, ktorý už má povinnosti a zodpovednosť.  

        Uvedomujem si, že získať výplatu v živote nie je to až tak ľahké.                                        

                                                            Sebastián Ševčík

F
in

an
ci

e
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NEZABUDNUTEĽNÁ CHVÍĽA
  Okamih v živote každého človeka, ktorý sa rozhodne študovať  

je deň, kedy prevezme maturitné vysvedčenie, alebo výučný list  

a tak zavŕši svoje štúdium. Skončí sa trápenie, ponocovanie nad  

knihami či zadaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Slávnostné odovzdávanie 

maturitných vysvedčení sa 

uskutočnilo v priestoroch 

múzea v Liptovskom Mikuláši 

a  zúčastnili sa ho zástupca 

radnice mesta Liptovského 

Mikuláša, odboru školstva, 

školská predsedníčka 

maturitných skúšok, rodičia  

a pedagógovia. V príhovore 

riaditeľ školy pán Ing. P. Šišák 

ocenil všetkých maturantov 

nielen za tento okamih, ale za 

vytrvanie v štúdiu, dosiahnuté 

študijné výsledky, výsledky 

v súťažiach na rôznych 

úrovniach doma i v zahraničí 

a za reprezentáciu školy. 

pán Ing. Pavel ŠIŠÁK, riaditeľ školy 
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Všetkým absolventom gratulujeme a prajeme veľa úspechov  

v nastúpenej ceste života. 
 

    Nezabudnuteľná chvíľa 

v živote mladého človeka, 

ktorú zažili žiaci končiacich 

ročníkov učebných odborov dňa 

24.06.2019 keď si prevzali 

výučný list. Táto chvíľa sa im 

hlboko vryje do pamäti, pretože  

končia školské povinnosti 

a nastáva reálny život mladého 

človeka. 
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MLADÝ ČLOVEK A MOBIL

         Každý človek má na mobilné telefóny svoj 

vlastný osobný názor. Podľa mňa sú mobilné 

telefóny skvelou ale zároveň aj zlou vecou v 

dnešnom svete.  

Niektorí ľudia či už mladí alebo tí skôr narodení si 

život bez mobilov nedokážu  predstaviť. Využívajú 

ich v práci, alebo len tak vo vlastnom voľnom čase, a 

nedokážu si predstaviť život bez nich. Nechcú žiť 

tak, ako žili ľudia pred tým keď neboli vynájdené 

mobily. Mobilné telefóny majú ako všetko svoje 

výhody, ale aj nevýhody. Výhoda mobilných 

telefónov je v komunikácii medzi ľuďmi kedykoľvek 

a skoro kdekoľvek na svete na ľubovoľnú 

vzdialenosť. Môžu byť ľudia v kontakte s rodinou, 

kamarátmi, môžeme zavolať rýchlo pomoc pri 

nejakej nehode. Telefóny môžu slúžiť na zábavu vo 

voľnom čase, alebo keď čakáme na niekoho. 

Nevýhodou telefónov je, že viac sa používajú ku 

komunikácii a tak sa postupne stráca osobný 

kontakt medzi ľuďmi.  Ľudia sú niekedy až tak 

zahľadený do mobilov, že nevnímajú okolitý svet čo 

vedie k mnohým nehodám na cestách či už ako vodič 

alebo chodec.  

       Môj názor na 

toto všetko je, že 

mobilné telefóny sú 

dobre vynájdená vec, 

ale netreba to s ich 

používaním prehá-

ňať. Mali by sa 

rozumne používať ale 

najmä v nevyhnutných 

situáciách.   

Nie nadarmo sa hovorí: 
"všetkého veľa škodí" 
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OCENENIE Michala MORAVČÍKA
      Milé prekvapenie zažil Michal MORAVČíK, študent III. A triedy,  študijného 

odboru staviteľstvo, keď sa  dňa 26. júna  2019   zúčastnil slávnostnej 

akadémie, na ktorej boli ocenení najlepší  stredoškoláci ŽSK. Podujatie sa konalo 

v historických priestoroch Sobášneho paláca v  Bytči. Na akcii Michala 

sprevádzala pani zástupkyňa Katarína Včelová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K významnému oceneniu Michalovi MORAVČÍKOVI srdečne blahoželáme ! 

 
 

 

Na fotografii je Michal 

MORAVČÍK  so  župankou  

Erikou Jurinovou , od ktorej 

prevzal  ocenenie za svoje 

vynikajúce  

študijné výsledky, úspechy 

v športe a reprezentáciu 

školy   

a s riaditeľkou  odboru školstva 

a športu ŽSK Jankou  Školovou. 
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 NOVÁ KLUBOVŇA 
      Nie je to až tak dávno čo z pera Mgr. J. Matzovej vzišiel projekt 

RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ, ktorý sa realizoval na „B" pavilóne našej školy. Už je 

to v poradí štvrtý zrealizovaný projekt autorky, ktorý bol tento školský rok 

venovaný vytvoreniu KLUBOVNE pre žiakov na „A" pavilóne. Nová miestnosť bola 

slávnostne odovzdaná do užívania v júni 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prvý krát sme ju naživo otestovali 

počas dňa preventívnych aktivít, (viď 

foto) kedy mali možnosť všetky 

triedy súťažiť vo viacerých 

disciplínach a získať noévé vedomosti 

ohľadom prevencie. Miestnosť  môžu 

využívať všetci, teda nielen žiaci, ale 

aj zamestnanci našej školy počas 

celého šklolského roka. Klubovňa je 

vybavená všetkým najnutnejším tak, 

aby bolo možné si v rámci prestávok 

uvariť čaj, či kávu, prípadne zahrať 

si kalčeto, či porelaxovať pri 

televízii. Zámysel je, využívať ju aj 

v rámci krúžkovej činnosti na na 

kreatívnu tvorbu, či kurzy prvej 

pomoci. Do realizácie tohto projektu  

sa autorka snažila zapojiť aj žiakov 

a kolegov, aby nová klubovňa bola čo 

najfunkčnejšia a mohli byť využité 

i materiály od darcov. Vďaka našej 

kolegyni Matzovej sa podarilo 

nevľúdnu miestnosť premeniť na 

príjemnú miestnosť s pozitívnou 

energiou, ktorá autorke pri jej 

realizácii isto nechýbala. Projekt 

klubovne bol realizovaný za finančnej 

podpory ŽSK, našej školy 

 oddych a relax 
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a poskytnutých materiálov od darcov. 

Sme radi, že práve naša paní Janka 

načúva potrebám našich žiakov 

a snaží sa spolu s nimi meniť 

prostredie školy tak, aby 

zodpovedalo predstavám o modernej 

škole. Veríme, že si klubovňu budú 

žiaci udržiavať a zveľaďovať tak, 

aby sa tam radi vracali a cítili sa 

v nej príjemne. Budeme sa tešiť 

každému novému nápadu zo strany 

žiakov a dúfame, že takýchto 

projektov bude do budúcna ešte viac.    

Autorke projektu 

Mgr.Janke 

Matzovej 

ďakujeme za túto 

miestnosť 

a veríme, že už 

čoskoro nás opäť 

prekvapí niečim 

novým. Tento 

projekt autorky je 

už v poradí jej 

štvrtým zrealizo- 

vaným projektom. 

ZRNKO NA STAVEBNEJ ŠKOLE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola poskytuje nielen moderné vzdelávanie,  

ale i množstvo rôznych akcii a súťaží ktoré sú súčasťou 

každodenného života študenta. 
 



1. číslo LIPTOVSKÝ STAVBÁR 

 

 strana 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň preventívnych aktivít 

Zaujímavú akciu plnú rôznych 

aktivít sme pripravili našim 

žiakom počas  utorka 25. 06. 

2019. Na piatich stanovištiach 

si žiaci mali možnosť zmerať 

svoje sily a získané vedomosti, 

nadobudnúť nové informácie 

čím prežili zaujímavý deň 

v spoločnosti Mestskej i Štátnej 

polície, Červeného kríža a centra 

PPP a P. 

Odborne -  tematická exkurzia 

výstavby tunela Čebrať 
Študenti I.A triedy sa  dňa 29. 05 - 

31.05.2019 pod vedením Ing. A. 

Stankovianskej a Ing. M. Šúveríka 

zúčastnili komplexnej odborne – 

tematickej exkurzie výstavby tunela 

Čebrať pri Ružomberku. Exkurzia 

zameraná na predmet Inžinierske 

stavby. 

EXKURZIA 

 

 

ZAUJÍMAVÝ 

DEŇ 

ŠPORT 

Športový deň 

27. 06. 2018 si všetci žiaci 

našej školy zašportovali. 

Súťažili v disciplínach futbal, 

volejbal a hod na terč. Všetci 

vyhrali, lebo dokázali prekonať 

lenivosť a ukázali, že športovať 

vedia. 
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Ukončenie školského roka 

Tradičné ukončenie školského roka 

2018/19 a predsa iné ako po minulý 

rok. 28. 06. 2019 si študenti prevzali 

vysvedčenie z rúk triednych učiteľov. 

Niektorí i pochvalu od riaditeľa školy 

či triedneho učiteľa a vecný dar. 

 VYSVEDČENIE 

Dávid LETOVANEC 

IV. B 
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