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Ttrojročný učebný odbor: 
 murár,   

 inštalatér, 

 strechár,  

 strojný mechanik,  

 autoopravár – mechanik,  

 elektromechanik  – silnoprúdová 

technika. 

Dvojročné nadstavbové štúdium: 
 strojárstvo - výroba, montáž a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení. 

 stavebníctvo. 

Štvorročný študijný odbor: 
 staviteľstvo : 

  - pozemné staviteľstvo, 

  - technické zariadenie budov, 

 operátor stavebnej výroby,  

 mechanik stavebnoinštalačných 

zariadení. 

redakčná rada  
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1. Jazykové okienko
Slovenské porekadlo hovorí: 

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom....” 

Ovládať cudzí jazyk je dnes už samozrejmosťou 

najmä u mladých ľudí. Znalosť inej reči otvorí 

dvere do sveta, ale i do zamestnania. 

Ponúkame vám  novú rubriku v našom 

„Študentskom časopise”.  

V nej na pokračovanie prinesieme návod  

ako sa učiť anglický jazyk. 
 

Present Simple Tense 

Prítomný jednoduchý čas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use it for actions that happen 
regularly. 

 Používame ho na opis deja, ktorý sa 

pravidelne opakuje, taktiež pri 

zvykoch: 

 I go to school every day. 

 They play tennis every Saturday. 

 V 3. os. Jednotného čísla pridávame 

k slovesu koncovku – s, pri slovách 

končiacich na „o“ –es 

 She plays golf every Sunday. 

 He goes to the cinema once a month 
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         Viete aký čas je ďalší?  
                Do you know what tense it is next? 

Dozviete sa v ďalšom čísle  nášho „Študentského  časopisu”.
 

 

     Pre mladých ľudí 

znalosť cudzieho 

jazyka je tiež veľká 

motivácia, pretože 

môžu spoznávať nových ľudí z iných krajín. Veď 

prečo by sme mali byť obmedzení, keď táto 

doba nám ponúka toľko možnosti? Spoznávaním 

nových krajín a ľudí sa nám rozšíria obzory, 

získame nových priateľov z rôznych kútov sveta. 

Naučíme sa novým zvykom a tradíciám, o ktorých 

sme predtým možno iba čítali alebo videli nejaký 

dokument. Teraz to môžeme zažiť na vlastnej koži. 

                                      Príspevok poskytla: Mgr. K. Šlauková 

         Negative-Zápor  

         (používame pomocné sloveso!) 

We use auxiliary verb Do/ Does + not 

Do not = don`t 

Does not = doesn`t 

I don`t speak German. 

She doesn`t speak German.  
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2. Súťaže
Život študenta na stavebnej škole  

v Liptovskom Mikuláši je nielen o učení a skúšaní, 

ale aj o rôznych súťažiach a akciách.  

Prinášame niektoré zaujímavé súťaže  

konané na našej škole. 

STROJÁRI TESTOVALI 

    Prax ukáže čo si sa v tej škole naučil... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA STU v BRATISLAVE  

    Vedomosti našich študentov ocenili i na vysokej škole. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Dňa 21.02 2019 sa žiaci II.Enš strojárstvo 

zúčastnili finále Strojárskej olympiády na STU 

v Bratislave. 

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA 

5 našich študentov súťažilo v súťaži tímov GRAND 

PRIX, kde si overovali svoje strojárske vedomosti 

a zručnosti. Tomáš Dúbravec sa dostal do finále so 

svojou prácou: Výroba a montáž monocykla. V 

súťažnej kategórii: Automobily a mobilné pracovné 

stroje sa umiestnil na výbornom  druhom mieste. 

Jeho odmenou bolo uznanie a ocenenie za jeho prácu  

a finančná odmena. 

     V dňa 28.01.2019 sa uskutočnilo on-line 

testovanie žiakov III. D triedy učebného odboru 

autoopravár mechanik pod názvom: 

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018  

Žiaci si overovali svoje vedomosti v odbore  

autoopravár. Riešili problematiku navrhovania 

a konštrukciu bežných typov vozidiel, opravy 

karosérií a jednotlivých častí vozidla. 

Najviac bodov dosiahli žiaci:    

         Jozef ŽIAK a Matúš ČUPKA 
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TVORIVÉ NÁPADY 

Každý dobrý nápad sa hodí. Úspešný nápad je o to cennejší,  

ak ho vytvorí mladý človek. Takého človeka treba podporiť aj oceniť. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Aj v tomto školskom roku  sa dňa 27.02.2019  

uskutočnilo školské kolo 

STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ 

ČINNOSTI 
   Nápady vo forme prác prezentovali 8 žiaci: D. 

Medvecý - II.E nš, M. Knapčíková – II.A, T. 

Bátory – II.B, P. Páluš – II.E nš, J. Kulošťák – 

IV.B, M. Jurica – II.E nš, J. Samuel – IV.B, Š. 

Buďvesel - II.E nš, v odboroch: 09 strojárstvo, 

10 stavebníctvo, a 14 tvorba učebných pomôcok. 

      Výsledky súťaže: 
09 strojárstvo:    1. D. Medvecký - II. E nš 

10 stavebníctvo:  1. M. Knapčíková – II.A 

                             2. T. Bátory – II. B 

                 3. Š. Buďvesel - II. E nš 
14 tvorba učebné pomôcky: 1. P. Páluš - II. E nš 

a človek je zas o niečo múdrejší ... 

školské kolo 
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BEZPEČNOSŤ NETREBA PODCENOVAŤ 

Bezpečnosť na cestách alebo na pracovisku  
majú jedno spoločné. Tým spoločným je človek. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMATIKA NA KAŽDOM KROKU 

 

 

 

 

 

  

 
 

SÚŤAŽILI V LIPTOVSKOM HRÁDKU 

Nápad mladého človeka je cennejší ak ho ohodnotí odborník. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už tradične na našej škole sa koná  súťaž  

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo  

ŠKOLSKÉ  KOLO SÚŤAŽE BOZP 

Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov našej školy 

z učebných a študijných odborov. Súťaž 

pozostávala z písomnej a ústnej časti.  

Výsledky súťaže: 
1. Samuel KLOCHÁŇ - III. B 

2. Michal MORAVČÍK - III. A 

3. Richard BEŇUŠ - II. A 

 

 

 

Nech počítam ako počítam,  

stále neviem čo počítam. 

Toto neplatí pre 10 súťažiacich, ktorí sa dňa 

21.02.2018 zapojili do školského kola 

matematickej súťaže KLOKAN. Výsledky 

súťaže zverejníme v ďalšom čísle časopisu. 
 

19.03.2019 sa v Liptovskom Hrádku na SOŠ 

elektrotechnickej uskutočnilo okresné kolo SOČ 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

Naši riešitelia prác dôstojne reprezentovali našu 

školu v súťažných odboroch a obsadili miesta: 

09 strojárstvo:    1. D. Medvecký - II. E nš 

10 stavebníctvo:  1. T. Bátory – II. B 

                           2. M. Knapčíková – II.A 

14 tvorba učebné pomôcky: 3. P. Páluš - II. E nš 
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OCENILI HO ZA HRANICOU OKRESU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKÁZALI ČO VEDIA
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

V Martine – Priekope na SOŠ 

dopravnej sa 20.03.2019 

uskutočnilo krajské kolo 

súťaže 

ENERSOL 

 Našu školu úspešne 

reprezentoval A. KORDOŠ 

a obsadil   v širokej 

konkurencii škôl 1. miesto. 

a postúpil do Celoslovenského 

kola. 

Dňa 29.03 2019 sa uskutočnila online súťaž o medi,  

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ MEĎ 

pre žiakov študijných odborov. 

Kategória: SOŠ študijný odbor - jednotlivci 

Umiestnenie našich najúspešnejších  študentov: 

Adrián Kachút -  17. miesto 

Markos Batsikostas -  21. miesto 

Alexander Paul -  25.miesto 

Počet všetkých súťažiacich  – 247 žiakov 

Počet zapojených škôl do súťaže – 21 

Celkové umiestnenie škôl  

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš – 4. miesto SOŠ stavebná, 
Liptovský Mikuláš 

niekedy si treba i oddýchnuť 
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UZNANIE MLADÉMU ČLOVEKU    

      

         Aj mladý človek vie vytvoriť hodnotné veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

   

 

 

SÚŤAŽILI A ZVÍŤAZILI 

    Cieľom všetkých súťaží organizovaných na našej 

škole, ale i mimo nej je zapojiť čo najväčší počet 

študentov. Svojou tvorivou prácou si rozšíria obzor 

svojich vedomostí a nadobudnú  zručnosti. 

Súčasná pretechnizovaná doba si vyžaduje, aby človek 

mal prehľad a vedel sa zorientovať v danej situácii. 

Súťažením, tvorivou prácou človek nadobúda poznatky 

a získa väčší rozhľad. Záujem študentov súťažiť, 

vyskúšať si svoje vedomosti a schopnosti rastie.  

    Výsledkom sú ocenenia a umiestnenia na súťažiach 

s celoslovenskou aj medzi- národnou pôsobnosťou. 

                                rubriku „Súťaže" pripravila: Veronika Callová   

04.04.2019 sa v Kysuckom Novom Meste na SPŠ 

informačných technológií uskutočnilo 

KRAJSKÉ KOLO SOČ 

V silnej konkurencii naši riešitelia obsadili : 

09 strojárstvo:   3.miesto - D. Medvecký - II. E nš 

10 stavebníctvo:  3.miesto - T. Bátory – II. B 

                                          M. Knapčíková – II.A 

Škola je studňa vedomostí a školský časopis studňa informácií. 

„ Liptovský stavbár" 

Študentský
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3. Zrnko z akcií
 

Množstvo poriadených akcii na našej škode  

je súčasť každodenného života študenta. 

Prinášame postrehy z niektorých akcií. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT KTORÝ ICH ČAKÁ 

Bezstarostný život študenta končí za bránou 
školy. Reálny nastane, keď nastúpi  

do zamestnania. 

Dňa 05.02. 2019 sa 41 študentov a 5 pedagógov 

SOS stavebnej z Liptovského Mikuláša 

zúčastnilo odbornej exkurzie v závode Kia 

Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom. Prezreli 

si pracoviská zvárania a montáže automobilov. 

Celá exkurzia bola prínosom nielen z pohľadu 

modernej technológie v strojárskom odvetví, ale 

najmä ukázala skutočný život našim študentom, 

ktorý ho majú pred sebou. 

 

 

UŽITOČNÉ RADY PRE ŽIVOT 

05.02.2019  sa konala zdravotná prednáška 

na tému: Prevencia proti HIV a ADIS. Získané 

informácie zaujali žiakov, tried I. A, I. B, II.A, 

II. B. ktorí sa prednášky zúčastnili. 

Problematiku Infekčné choroby priblížila 

RNDr. Štepánková z Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. 
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MATURUJEME 

Ešte nie je koniec školského roka a už naši štvrtáci 
maturujú. Síce len „nanečisto”. 

Dňa 14. 02. 2018 sa uskutočnila vedomostná súťaž 
MATURITA V KNIŽNICI, 

ktorú usporiadala Knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom 

Mikuláši. Svoje znalosti z oblasti literárnej teórie, literárnej 

histórie, jazykovedy, no i vedomosti z aktuálneho politického 

diania, ekonomiky a kultúry si tohto roku vyskúšali študenti: 

K. Červeňová IV.A a J. Martinka IV.B, ktorí našu školu 

reprezentovali.  
 

                  rubriku „Zrnko z akcií" pripravila: Alexandra Žiaranová  

INFORMÁCIE OD VÝROBCU 

Odbornosť každého projektanta 
 či remeselníka v stavebníctve ovplyvnia 

najnovšie informácie. 

06.02.2019 sa žiaci II A. triedy pod 

vedením pedagogického dozoru zúčastnili 

odbornej Exkurzie AQUATERM Nitra. 

Priamo od výrobcov sa dozvedeli informácie 

ktoré využijú vo svojom profesijnom živote. 

ŠPORT A ZDRAVIE 

Študenti školské lavice vymenili  
za lyže a palice. Neučilo sa, 

neskúšalo a predsa sa veľa naučili. 
Pod vedením skúsených pedagógov zo 

SOS stavebnej v Liptovskom 

Mikuláši sa dňa 11.-15.02.2019 

žiaci z II.A a II.B zúčastnili 

lyžiarskeho výcvikového kurzu 

v našom najväčšom lyžiarskom 

stredisku na Slovensku v Jasnej. 
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4. Sú na seba hrdí
Vzdelanie patrilo od pradávna 

k najvyšším hodnotám človeka. 

Tí, čo mali kvalitné vedomosti, vždy 

stáli na čele spoločnosti, Ostatní si 

ich vážili, lebo od múdreho 

rozhodnutia záviselo živobytie alebo 

prežitie ostatných. Vzdelaný človek 

v súčasnej dobe sa ľahšie vie 

presadiť a uplatniť v zamestnaní a 

spoločnosti. 

 

Prinášame mená našich najúspešnejších študentov, ktorí 

dosiahli v 1. polroku školského roka 2018 - 2019  

vynikajúce študijné výsledky.

Sú právom na seba hrdý, ale za tým 

je veľa úsilia a času na  štúdium, 

Veríme, že i ostatní ich budú 

nasledovať a dosiahnu podobné 

výsledky. 

 
 

P.č. Meno 
Študijné výsledky 

Ø 
Trieda Odbor 

1.  Stanislav TALIGA  1,00 III.A staviteľstvo 

2.  Martina KNAPČÍKOVÁ  1,07 II.A staviteľstvo 

3.  Kristián, Luboš PIŤONÁK  1,07 I.B MSIZ 

4.  Matej POLÁK  1,13 I.A staviteľstvo 

5.  Michal PERAŠÍN  1,20 I.A staviteľstvo 

6.  Samuel KLOCHÁŇ  1,20 III.B OSV 

 

Za dosiahnuté študijné výsledky bola udelená:  

pochvala riaditeľom školy  

pánom Ing. P. Šišákom.  

 

 

 

 

 

                                                   

                                                redakčná rada 

Učím sa, lebo sa chcem učiť. 

Stanislav Taliga  III.A 
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5. Napísali nám
Hodina literatúry 

     Som študent I. E triedy 

nadstavbového štúdia stavebníctva 

a volám sa M. Chovan. 

Zaujímavú hodinu literatúry som zažil 

spolu so spolužiakmi, ktorú pripravila 

naša paní profesorka slovenčiny Mgr. 

D. Martausová. Zavolala nás do našej 

školskej čitárne. My sme si posadali 

na zem a ona začala rozprávať. 

      Pani profesorka nám rozprávala o našom významnom slovenskom 

spisovateľovi, Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Utvrdili sme sa v tom, čo sme už 

vedeli, ale dozvedeli sme sa aj veľa nových 

a užitočných informácií. Medzi známe autorove 

diela patrí aj poviedka Mamka Pôstková, ktorej 

pani profesorka venovala špeciálnu pozornosť.  

V miestnosti bolo množstvo kníh, ktoré vo mne 

vyvolávali zmiešané pocity. Dnešná doba 

uprednostňuje knihy v elektronickej podobe 

viac ako v knižnej, a preto už nie je častým 

zvykom takéto čitárne navštevovať. Uvedomil 

som si, že sa stráca záujem o čítanie 

v knižniciach, či v čitárňach a viac sa 

sústreďuje pozornosť na čítanie z tabletov, 

kde je možné z pohodlia domova nájsť veľa 

dostupných informácií. Poviedka vypovedala 

o ťažkom živote Mamky Pôstkovej. Bola to 

obetavá a čestná žena, ktorá sa snažila splatiť svoj dlh za každú cenu (piekla 

chlieb a predala aj to najposednejšie čo mala – svoju perinu). Zamýšľal som sa 

nad tým, ako niektorí ľudia žili v minulosti, kedy prevládala ťažká práca na poli, 

ale aj zúfalstvo, ktoré sa snažili utopiť ľudia v alkohole, či čestnosť, ktorá bola 

pre nich prioritou. Ako som už povedal, knihy postupne nahrádzajú internetové 
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zdroje, ale na druhej strane som sa cítil príjemne v miestnosti, kde je pokoj 

a nerušene si dokážem prečítať to, čo ma zaujíma a nemusí byť dostupné na 

internete. 

     Spolužiakom a kamarátom by som 

chcel odkázať, aby túto čitáreň 

neobchádzali a pri každej príležitosti 

siahli po knihe a prežili príjemný 

čitateľský zážitok. Paní profesorke 

ďakujem za takúto hodinu a prial by 

som si keby takýchto bolo viac.  

                                             Martin Chovan I. E nš 

Ešte som nezmaturoval

    Študujem na SOŠ stavebnej v Liptovskom 

Mikuláši študijný odbor MSIZ a volám sa Juraj 

Martinka. Chodím do IV. B triedy a v tomto 

školskom roku maturujem. 

     Ešte nie je koniec školského roka a ja už 

maturujem zo slovenského jazyka a literatúry. Síce len „nanečisto”, lebo dňa 14. 

02. 2019 som sa zúčastnil vedomostnej súťaže ”Maturita v knižnici” ktorú 

organizovala Knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Vyskúšal som si 

svoje znalosti z oblasti literárnej teórie, literárnej histórie, jazykovedy,  

a z aktuálnej oblasti.

Maturita v knižnici mi dala veľa. 

Preverila moje vedomosti pred 

hlavnou skúškou zo Slovenského 

jazyka a literatúry ktorá ma čaká na 

konci 4. ročného môjho štúdia. Poznal 

som tam i nových ľudí, ale hlavne mi 

dala nové skúsenosti a rozšírila moje 

vedomosti, ktoré využijem  pri 

riadnej maturitnej skúške. Zistil som 

čo sa mám ešte  doučiť a v čom mám 

medzery. Odporúčam každému 

štvrtákovi ísť tam a otestovať svoje 

znalosti, aby vedel ako je na tom 

so svojimi vedomosťami, ktoré 

nadobudol počas štúdia.  

    Svoje vedomosti nech si každý 

maturant doplní skôr ako predstúpi 

pred maturitnú komisiu, pretože 

maturitné skúšky už klopú na dvere 

a veľa času už neostáva. 

Juraj Martinka IV. B
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Zaujímavá súťaž 

Originalita, kreativita 

nový dizajn  

sa v súčasnosti čoraz 

viac uplatňuje 

v každom odbore. 

Výnimkou nie je 

ani stavebníctvo ani 

naša škola. 

       Nové originálne 

riešenie interiéru 

vidíme i v našej škole. 

Žiaci jednej triedy 

prvého ročníka si 

svoju kreativitu 

originálne vyskúšali na 

dverách do svojej 

triedy. Zrejme si 

povedali, že pôvodné 

dvere sa im nepáčia, 

lebo také isté sú na 

každej triede. Tak dali 

dverám do svojej 

triedy nový dizajn. 

Originálnym spôsobom 

tak vyriešili vstup do 

triedy. Kreatívne riešenie svojich dverí hádam im 

uľahčí, aby ľahšie sa zorientovali v budove školy. 

Zaujímavá súťaž nezostala nepovšimnutá. Pridala sa 

ďalšia trieda z prvého ročníka. Originalitu riešenia 

interiéru svojej triedy predviedli bez väčších 

finančných nákladov.  

Je na škodu, že mladý človek svoje schopnosti 

nevyužíva na rozširovanie svojich vedomostí, ktoré 

viac uplatní vo svojom budúcom živote. 

 

Myslenie mladých ľudí v súčasnosti je niekedy 

ťažko pochopiteľné. 

Posúďte sami, 

či niekedy originalita je 

naozaj originálne riešenie 

interiéru, alebo hrubý 

vandalizmus ktorý 

s kreativitou a novými 

dizajnovými prvkami 

v stavebníctve nemajú nič 

spoločné. 

                      Alebo áno?... 

           

      redakčná rada                                 

       

   

 

 

 

 

 

  

„ Liptovský stavbár" 
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Získal som cenné poznatky

V Liptovskom Mikuláši 

na SOŠ stavebnej 

učím sa za auto- 

opravára. Som v 3. 

ročníku učebného 

odboru. Volám sa Jozef Žiak a dňa 14. 03.2019 

som sa zúčastnil oblastnej súťaže autoopravár 

Junior 2018 ktorá sa konala v Žiline v spoločnosti 

IMPA. Na súťaži nás rozdelili do skupín a súťažili 

sme v 3 oblastiach a to: test, poznávacia časť 

a praktická časť. Aj keď som sa neumiestnil na 

postupových 3 miestach, získal som nové cenné 

skúsenosti, ktoré využijem pre svoj ďalší odborný 

rast.  

Ocenením pre mňa bolo, že som sa dostal do 

tejto súťaže. 

                           Jozef Žiak III. D 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva z Poľska

        V dňoch 19.- 20. 02. 2019 sa na našej škole uskutočnil kurz „suchých 

stavebných technológií“, ktorého sa zúčastnilo sedem žiakov rôznych učebných 

odborov z partnerskej školy ZDZ Krakov so sídlom v Czarnom Dunajci. Tieto 

výmenné akcie si školy organizujú v rámci spoločných podujatí ako súčasť  

cezhraničnej neformálnej spolupráce euroregiónu Tatry. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Veronika Callová  
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Nie je výlet ako výlet

      Ten náš bol síce výlet, ale pracovný. 17.03.2019 som išiel s ostatnými 

do Brna do sídla spoločnosti Velux. Spoločnosť sa zaoberá výrobou strešných 

okien a osvetlením priestorov. Zúčastnil sa ho len ten, kto si to zaslúžil. Kto 

pracuje alebo bude pracovať na projekte vyhlásenom spoločnosťou Velux.  

         Celý výlet zorganizovala paní 

učiteľka Ing. Z. Šišáková, ktorá nám 

pomáha pri práci na projekte. Cesta 

do Brna bola zaujímavá, pristúpili 

k nám aj študenti zo Žiliny 

a z Námestova. Spolu nás bol plný 

autobus. Cestou do Brna som videl 

veľa zaujímavostí, ako napr. Stavebniny firmy Ytong ... Zastavili sme sa i v meste 

Trenčín, kde sme mali prestávku 15 minút. Z Trenčína sme už priamo išli do Brna. 

Cesta do Brna trvala asi 5 hodín. V Brne nás už čakali pracovníci spoločnosti 

Velux a my sme vstúpili do budovy. Začali nám premietať prezentáciu o strešných 

oknách a osvetlení  v domácnosti. Bolo to veľmi zaujímavé a veľa my to dalo. Keď 

sme dopozerali prezentáciu mohli sme sa občerstviť a dať si kávu. Na poschodí 

nám ukázali automaticky sa otvárajúce okná, ktoré sa dajú ovládať pomocou 

mobilného telefónu. To sme si mohli i vyskúšať. Odtiaľ sme prešli do druhej 

budovy, kde nám ukázali ako sa správne montuje strešné okno. Niektorý z nás si 

to aj vyskúšali. Súčasťou podujatia bola i súťaž do ktorej som sa zapojil spolu 

s ostatnými žiakmi našej školy.  

       Cesta domov už nebola nudná, ale zábavná. V hlave 

my vírili nové informácie a zážitky z návštevy z Brna. 

Som rád, že som bol vybraný ako jeden z tých, ktorý 

boli na pracovnom výlete v Brne. 
                

    
 
 
 
 
     
 
 

                                           

                                       Dávid Hoždora I. E nš  
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Dochvíľnosť, výsada kráľov
 

      Čas plynie veľmi rýchlo. Máloktorý mladý človek si však uvedomuje, že krásna 

a bezstarostná mladosť čoskoro pominie.         

Pribudnú roky, krásna mladosť sa rozplynie a nahradí ju 

práca a povinnosti. Druháci z „B” pavilónu a tretiaci z „A” 

pavilónu študijného odboru našej školy si to nechcú 

uvedomiť. Dávajú prednosť rôznym aktivitám, majú iné 

záujmy, len ten čas do školy im nevychádza. Zrejme sa 

riadia heslom: „Do školy chodia len tí sprostí. My to 

zvládneme aj bez chodenia na vyučovanie". Keď 

dochádzka na jedného žiaka v študijnom odbore je viac 

ako 80 hodín za jeden polrok je to znak, že mladý človek 

nemá záujem o vzdelanie. Je mu to ľahostajné tak, ako mu je ľahostajný svoj 

budúci život. Je nepochopiteľné, že práve mladý človek, ktorý študuje 

v študijnom odbobe má takýto prístup k účasti na vyučovaní. 

Takéto konanie mladého človeka je nesprávne. Nechodenie do školy a neplniť si 

povinnosti si veľmi rýchlo osvojí. Takýto návyk mu asi vyhovuje a v budúcnosti ho 

pravdepodobne bude aj používať. Nad svojim konaním  by sa mal mladý človek 

zamyslieť. Čím skôr to spraví, tým rýchlešie zmení rebríček hodnôt svojho života. 

Veríme, že i naši budúci maturanti, ktorí sú momentálne v druhom a treťom 

ročníku študijného odboru chcú úspešne zmaturovať a chcú byť i úspešní vo 

svojom živote Predsa mladý človek bez vzdelania je ako strom bez vlahy. Zistí to, 

keď jeho predstava o živote sa rozplynie. Človek má myslieť a  rozmýšľať na 

budúcnosť vtedy keď je mladý. Vzdelanie nadobudne len tak ak bude chodiť do 

školy a nie poza ňu. I jeho život bude iný. 

         Reálna predstava o živote si predsa vyžaduje, aby 

človek sa na ňu pripravil v mladosti. Človek v živote 

môže byť kráľom len v tedy, ak si plní svoje povinnosti. 

Veríme, že  i naši budúci maturanti zmenia svoj názor na 

dochádzku do škoy. V druhom polroku určite budú 

vzorom ako sa patrí na inteligentného, kultúrneho 

a vzdelaného mladého človeka ktorý študoval na 

Stavebnej škole v Liptovskom Mikuláši. 

                             

                            Veronika Callová  
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6. Osobnosti našej školy  
Našim pedagógom sa dostalo 

uznanie a vďaka 
28. marec je významným dňom pre všetkých pedagógov.  

Sviatok - ocenenie ich namáhavej a vyčerpávajúcej práce. Všetkým našim 

pedagógom ktorých práca sa stala poslaním, patrí úcta a poďakovanie. 

    Z médií sme sa dozvedeli, že prácu niektorých našich pedagógov ocenil i ŽSK 

a radnica mesta Liptovskom Mikuláši. Úspech pre ocenených a radosť pre nás, že 

máme takých pedagógov na našej stavebnej škole. 

 
    V historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči Žilinský samosprávny 

kraj pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov ocenil výnimočných 

stredoškolských  pedagógov za ich úspešnú a trpezlivú prácu s mládežou. Medzi 

nimi bola i  naša paní profesora Ing. Z. Šišáková ktorá na slávnostnom akte 

02.04.2019 prevzala ocenenie z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej 

a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Janky Školovej. 

       Paní županka v príhovore okrem iného uviedla, citujeme: 
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,,Dnes sme ocenili 28 mimoriadnych učiteľov, ktorí úspešne vedú svojich 

žiakov. Tí svojimi výkonmi reprezentujú školu ako doma, tak i v zahraničí. 

Svojou poctivou prácou sa starajú nielen o vzdelávanie žiakov, ale aj 

o rozvoj našich škôl. Patrí im naša úcta a vďaka.“  

 

Pamätný list odovzdal primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. 

28.03.2019 Pavlovi Debnárovi – hlavnému majstrovi OV za jeho 

celoživotnú prácu pri výchove a príprave mladej generácie na svoje budúce 

povolanie. 

     K významnému oceneniu našim pedagógov srdečne blahoželáme a želáme im 

veľa zdravia a optimizmu do ďalších tvorivých rokov v ich pedagogickom povolaní. 

Symbolická kytica ruží nech je prejav našej úcty k práci oceneným  

profesorke Ing. Zuzane Šišákovej a pánovi Pavlovi Debnárovi – hlavnému 

majstrovi OV. 

za prácu ktorou sa podpisujú pod výchovu a prípravu nás, mladej generácie 

na stavebnej škole v Liptovskom Mikuláši.                                                            
 

                                                                   

                                                                    
   
 

                                                            

                                                              redakčná rada 
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Významné výročie

Čas plynie ako tečúca voda v rieke, voda plná kvapiek. Takou kvapkou 

v histórii SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši je i pán Ján MARO. 

Pán Ján MARO pracoval ako pedagóg – majster odborného výcviku  

pre učebný odbor elektrikár. 

V tomto roku sa dožíva 80.roku svojho života.  
    

Do školstva nastúpil v roku 1976 – vtedajšie Odborné 

učilište Stavbár ako majster profesie elektrikár 

v ktorej zotrval až do svojho odchodu na zaslúžený 

dôchodok. Svoje roky v školstve zasvätil  mladej 

generácii keď ich pripravoval na robotnícku profesiu 

elektrikár. 

Pánovi majstrovi Jánovi MAROVI želáme: 

Zdravie nech mu slúži ešte veľa rokov. 

Radosť v srdci, pokoj na duši,  

úsmev na tvári a lásku takú, akú nám rozdával.  

                                    redakčná rada 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Študentský časopis 

„Liptovský stavbár" 



Číslo 3 Liptovský stavbár 

 

 strana 23 
 

7. Rozum do hrsti
     Hľadáte tie správne odpovede? 

Odhaľujte a spoznávajte svet financií. 

Poradíme Vám zorientovať sa vo svete 

financií. Nájdite si cestu ku svojmu 

cieľu. Sledujte našu rubriku:   
"ROZUM DO HRSTI". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEŇAZÍ NIKDY NIE JE DOSŤ 

Život každého človeka prinúti, aby kalkuloval s financiami tak, 

                aby uspokojil svoje potreby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

V tomto duchu sa dňa 21.01.2019 uskutočnilo  

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY  

FINANČNEJ GRAMOTNOSTI  
Olympiádu zorganizovala Ing. N. Multáňová,  

profesorka ekonomiky pre študentov našej školy. 

Súťaže sa zúčastnili víťazi triedených kôl.  

 Dvakrát rátaj a raz dávaj. 



Číslo 3 Liptovský stavbár 

 

 strana 24 
 

FINANCIE HÝBU SVETOM  

Súčasná ekonomická situácia donúti každého človeka, aby 
sa zamyslel nad finančnou otázkou, ak chce svoj život 
prežiť čo najlepšie a kvalitne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYKLUS 

PREDNÁŠOK  

pre končiace ročníky 

pod názvom  

FINANČNÁ 

GRAMOTNOSŤ  

ktorú organizuje  

finančná inštitúcie 

PARTNES GROUP SK. 

CYKLUS PREDNÁŠOK 

má šesť lekcií, pričom 

študenti končiacich 

tried IV.A a IV. B 

absolvujú len niektoré 

z nich.  

Súčasťou finančného 

vzdelávania študentov  

je účasť na 

Finančnej olympiáde, 

ktorá tohto roku pre 

našich študentov bola 

úspešná. Zo všetkých 

zapojených študentov, 

5 postúpili do druhého 

kola.  

    Budeme im držať  

palce, aby postúpili  do 

najvyššieho kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   rubriku „Rozum do hrsti" pripravila: Michaela Kratková 

prednáška 15.02.2019 zameraná na problematiku 

Finančnej gramotnosti  

ktorú pripravila Ing. D. Multáňová v spolupráci 

pracovníkmi finančnej inštitúcie PARTNES GROUP SK pre 

študentov IV. A, IV.B triedy. 

Finančná gramotnosť 
SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš 
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PENIAZE V MOJOM ŽIVOTE 

      Peniaze je platidlo, ktorým človek od pradávna platil za tovar alebo služby. 

Každá spoločnosť má svoju menu peňazí. V súčasnej dobe si neviem predstaviť 

spoločnosť, kde by nemali platidlo. 
 

       Ľudia na peniaze majú rôzne názory. Môj je, že 

peniaze sú cesta k šťastiu, no možno nie k dokonalej 

rodine. Peniaze získavame za svoju odvedenú prácu. 

Je to naša odmena. S peniazmi by sme sa mali 

naučiť hospodáriť. Slúžia nám na zaplatenie 

všetkých výdavkov. Treba si ich rozložiť na celý 

mesiac tak, aby sme vyžili. Niečo z nich by sme si 

mali aj užiť napr. ísť na výlet. Peniaze slúžia na 

zabezpečenie seba a svojej rodiny. Niečo z výplaty 

by sme si mali aj odložiť, aj keď len malú čiastku, 

ale aspoň niečo, aby sme mali nejakú rezervu. 

Peniaze podľa mňa, samé o sebe nemajú hodnotu, 

udeľujú im ju ľudia. Názor na peniaze sa mení 

s vekom, ba aj situáciou, v ktorej sa človek momen - 

tálne nachádza. 

     Na záver:  

     Každý človek je strojcom svojho šťastia. Či má peniaze alebo nie. Ja sa učím 

s peniazmi rozumne narábať, hospodáriť a investovať. K tomu my pomáhajú 

hodiny ekonomiky na ktorých sa dozviem niečo nové. 

                                                     Patrik III. B 

BOHATÝ ČLOVEK

      Najbohatší človek je ten, ktorý 

sníva o peniazoch. Keď sa prebudí a 

zistí, že ich nemá je najchudobnejší 

na svete. Nesnívaj, radšej rozmýšľaj 

ako byť bohatý. Možností je veľa. 

Stačí, ak si vyberieš tú správnu 

voľbu. Ako ju zistíš? To ukáže čas. 

Pracuj na sebe, zdokonaľuj sa a 

dosiahni svoj cieľ. Človek, ktorý 

dosiahol svoj cieľ je spokojný a môže 

byť i bohatý.   

                   Samuel Klocháň III. B 

 

 
Nauč sa pracovať s financiami a kráčaj s dobou. 
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