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      Odbory na našej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    Dvojročné nadstavbové štúdium : 
 stavebníctvo, 
 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, 

strojov a zariadení. 

    Štvorročný študijný odbor: 
 staviteľstvo – pozemné staviteľstvo, 

                    - technické zariadenie budov, 
 operátor stavebnej výroby,  
 mechanik stavebnoinštalačných zariadení. 

Ttrojročný učebný odbor : 
 murár,   
 montér suchých stavieb,  
 maliar,  
 strechár,  
 strojný mechanik,  
 autoopravár – mechanik, 
 elektromechanik – silnoprúdová 

technika. 
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1.  Slovo Ing. Kataríny Včelovej 

zástupkyne riaditeľa školy  

pre teoretické vyučovanie  

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci, 

na pomyselnej časovej osi ohraničenej  1. septembrom, ako 

začiatkom a 30. júnom,  ako koncom školského roka, sme sa 

dostali do druhej polovice školského roku 2017/2018. 

Niektorí z Vás majú za sebou prvé klasifikačné obdobie na 

našej škole a naopak niektorí sa blížia k záveru štúdia, či už 

formou maturitnej skúšky alebo záverečnej skúšky. 

Nás všetkých, ako učiteľov, tak i žiakov, rodičov čosi 

spájalo. Aj  keď každý z nás prežíva v budove našej školy 

svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i 

úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, 

či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. 

 

      Milí kolegovia, 

      Okrem  zákonov, poučiek, pravidiel a letopočtov… učíme našich žiakov 

ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola 

iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadil iba 

počítače, ale aj srdce a rozum v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, 

ale aby sme okolo seba vnímali potreby iných. Je to beh na dlhé trate, kde nie sú 

výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa 

začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova. 

 

      Milí žiaci, 

      Viem, že život žiaka je pekný, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred 

sebou ešte dva mesiace školských dní. Niektorí z Vás vynaložili veľké úsilie na to, 

aby nazbierali čo najviac vedomostí, aby boli úspešní, ale aj aby mali dobré 

známky, ktoré tieto vedomosti symbolizujú. Iní zas možno len nevenovali 

dostatočnú pozornosť školským povinnostiam, možno sa vám len nechcelo a možno 

si nesprávne myslíte, že vzdelávanie sa nie je pre vás to podstatné... 
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       Do konca školského roku je ešte trochu času na to, aby ste veci zmenili, aby 

ste si na konci školského roka mohli povedať, že školský rok 2017 / 2018 bol pre 

Vás úspešným , že ste sa niečo naučili, niečo pekné zažili.  

Žiakom končiacich ročníkov želám úspešné ukončenie školy!  

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                                                   redakčná rada

 

2.  Vyskúšaj si vedomosti  

Kristián I. B 

Tomáš I. B 
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      osem smerovka z fyziky : 

K Š E I N E D Ú R P 

H A Í L M O J O E A 

U K L R U A F L I H 

S O Y O E O Z P N Á 

T V I K R N J E E V 

O B J E M I I T D O 

T Č I D O V K E E N 

A T O L P E T U V V 

K A P A C I T A M O 

A Ť S O N T O M H R 
 

 

Nápovede :  

Kalorikum, rovnováha, prúdenie, 

šírenie, teplota, teplo, vedenie, 

hustota, objem, kov, hmotnosť, 

kapacita, vodič, joule 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            

                                        

         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        redakčná rada

Tomáš I. B 
Tomáš I. B 
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Učiť sa oplatí 

                 Redakčná rada vyhlasuje súťaž 

najvzornejší študent (ka)  

našej školy, v II. polroku školského roka 2017 – 2018, ktorý (á) 

dosiahne priemer študijný výsledkov 1.00 a bude mať čo 

najmenej vymeškaných hodín. 

 

    Najvzornejšieho študenta ocení redakčná rada 

a zverejní v našom časopise. 

 

                          redakčná rada 

  

 

 
 

Vzdelanosť  

je schopnosť rozumieť iným.  
                                                                  

                                 J. W. Goethe                                                                                                                                                     
                                                                                  

Nemilovať knihy znamená 

nemilovať múdrosť.  

Nemilovať múdrosť však 

znamená stať sa hlupákom. 

                           Jan Amos Komenský 
 

Ø  1.00    
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Výzva pre končiace ročníky  

v školskom roku 2017 - 2018 

 

 

   
 

 

 

                                                       

 

                                Redakčná rada 

vyhlasuje súťaž najlepší študent(ka) a učeň 

   našej školy počas celého štúdia, ktorý(á) dosahoval(a) najlepšie : 

- študijné výsledky,  

- najmenej vymeškaných hodín,  

- reprezentovanie školy na rôznych akciách a súťažiach. 

    Vyhodnotenie súťaže je rozdelené pre študijné odbory 

a pre učebné odbory. 

    Najvzornejší študent(ka) a učeň bude ocenený(á) 

redakčnou radou a uverejnený v našom školskom časopise. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         redakčná rada 
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Najlepší študenti 

 za I. polrok šk. roka 2017 – 18 

 

        Redakcia školského časopisu „Liptovský 

stavbár" sa zaujíma i o študijné výsledky študentov 

našej školy. Prinášame zoznam najúspešnejších 

študentov za I.  polrok školského roka 2017 – 18. 

 

Meno 

Priemer 

študijných 

výsledkov (Ø) 

Trieda Odbor 

Alojz GODIŠ 1,13 I. A staviteľstvo 

Michal MORAVČÍK 1,13 II. A staviteľstvo 

Stanislav TALIGA 1,13 II. A staviteľstvo 

Samuel KLOCHÁŇ 1,14 II. B 
operátor stavebnej 

výroby 

      

 

 

      

        Srdečne blahoželáme a držíme im palce i v II. polroku šk. roka 2017 – 18.  

                                           

                           

                           redakčná rada

Blahoželáme 

Samuel  KLOCHÁŇ 

Michal  MORAVČÍK 

Stanislav TALIGA  

KLOCHÁŇ 

Alojz  GODIŠ 
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3.  Súťaže

Autoopravári 

súťažili 

        Autoopravári na našej škole 

tiež súťažia. 31.01.2018 bol 

deň, kedy sa uskutočnilo školské 

kolo súťaže  
 

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 

        Školského kola sa zúčastnili žiaci II.D triedy v učebnom odbore 

autoopravár - 11 žiakov. Súťaž prebiehala formou online testu. Žiaci odpovedali v 

časovom limite na 60 odborných otázok. 

      Najlepší výsledok, s 67% úspešnosťou 

mal žiak Vladimír Čatloš, ktorý postupuje 

na krajské kolo konané v Žiline. 

        Srdečne blahoželáme a držíme palce 

v krajskom kole v ŽILINE. 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                       

                                                  redakčná rada 
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Maturita v knižnici  

          Ešte nie je koniec školského roka a už naži štvrtáci 

maturujú. Síce len „nanečisto”, lebo dňa 14. 2. 2018 sa 

uskutočnila vedomostná súťaž Maturita v knižnici, ktorú 

každoročne usporadúva 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 : Dominik Bunta 4.B a Jozef Straka 4.A, 
ktorí našu školu reprezentovali. 

Z 10 súťažiacich družstiev pozostávajúcich zo 

žiakov všetkých stredných škôl a gymnázií 

v Liptovskom Mikuláši preukázali  svoje dobré 

vedomosti, ale aj pohotovosť odpovedať na 

otázky. Umiestnili sa na IV. mieste, pričom ich od 

MEDAILOVÉHO miesta delili len 3 body.  

     Našim maturantom srdečne blahoželáme 

a dúfame, že svoje vedomosti a poznatky 

z maturity „nanečisto” využijú i na maturitných 

skúškach , ktoré  už klopú na dvere. 
     

 

 

 
Účastníci maturity  

na "NEČISTO„

                 

 

 

 

       redakčná rada 
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Strojárska 

olympiáda 

        Dňa 15.2.2018 sa v Bratislave 

na Strojárskej fakulte STU konal 2. 

ročník strojárskej olympiády. Naši 

žiaci I.E NŠ  sa zúčastnili súťaže 

Grand PRIX družstiev, kde súťažili   

na jednotlivých stanovištiach.  

Mená žiakov : 

Peter Páluš, Milan Baláž, 

Dávid Gocs, Daniel Medvecký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              redakčná rada 
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ŠACH  

 

27. 02. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže : 

 
 Majstrovstvá SR 2018  

4-členných zmiešaných družstiev  

ZŠ a SŠ 

v zrýchlenom šachu. 

 

        Našu školu reprezentovali žiaci : 

Filip Mrva II.A, Radko Morava II.A,  

Sarah Pethövá III.A, Jozef Straka IV.A. 

V silnej konkurencii hráčov, ktorí sa šachu venujú pravidelne, 

sme obsadili 22 miesto a celkove získali 6 bodov.  

             Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                      

 

                                                  redakčná rada
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SOČ 2017 -18 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

        Každý školský rok sa na našej 

škole koná súťaž SOČ (Stredoškolská 

odborná činnosť) na ktorej nás 

riešitelia oboznámia so svojou prácou. 

Svojou prezentáciou svojich prác nás 

obohatia o nové  poznatky 

vyskytujúce sa na našom trhu v 

rôznych odborov. 

    28. 02. 2018 SOČ mala školské 

kolo. Súťažili 4 riešitelia v troch 

odboroch. 

Viktor Husár 

Strojárstvo, 

hutníctvo, 

doprava 

Marek Domiter 

Stavebníctvo, 

geodézia, 

kartografia 

Henrieta Maronová,  

Ivan Borsík 

Stavebníctvo, 

geodézia, 

kartografia 

Andrej Kordoš 

Tvorba učebných 

pomôcok, 

didaktické 

technológie 

 

     Všetci riešitelia prác postupujú do 

Okresného kola.  

      Držíme im palce, aby úspešne 

obhájili i v Okresnom kole svoje 

práce a postúpili do ďalšieho kola. 

 

                

 

 
Oficiálne otvorenie SOČ  

pánom riaditeľom  
Ing. Pavlom Šišákom 

 

 
Pozorný diváci 
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Hodnotiaca komisia  

počas súťaže 

 

 
Hodnotiaca komisia  

pri rozhodovaní 

 

 
Spokojný 
riešiteľ  

a konzultant 
 
 

 

 

 
Vyhodnotenie  súťaže 

           

 

                                                    redakčná rada 

                           

Okresné kolo SOČ  

Liptovský Hrádok 

    Riešitelia prác SOČ ani na okresnom 

kole, ktoré sa konalo 06. 03. 2018 

v Liptovskom Hrádku nám nespravili 

hanbu. Viktor Husár, odbor - Strojárstvo, 

hutníctvo, doprava, Marek Domiter, Henrieta 
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Maronová, Ivan Borsík, odbor - Stavebníctvo, geodézia, kartografia postúpili do 

krajského  kola. Andrej Kordoš, odbor - Tvorba učebných pomôcok, didaktické 

technológie, žiaľ ďalej nepostupuje. 

           Ďakujeme všetkým riešiteľom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a 

držíme im palce i v ďalšom kole. 
 

                                          redakčná rada

 

 

Radosť ako na hokeji  

 

ENERSOL -  krajské kolo  

    ENERSOL je ďalšou úspešnou súťažou žiakov našej 

školy. Súťaž zameraná na využívanie obnoviteľných 

zdrojov. Horúca téma  súčasnosti, ktorá rieši 

problematiku zlepšenia nášho životného prostredia.  

Krajské kolo súťaže sa konalo 19. 03. 2018 na SOŠ - dopravnej v Martine, kde 

našu školu reprezentovali    

                               žiaci : Erich Argaláš a Peter Páluš. 

Naši žiaci súťažili : 

I. hlavná kategória kde Erich Argaláš 

obhajoval prácu na tému :  

 Konopný dom a využívanie biomasy na 

vykurovanie 

II. tvorivá kategória, kde Peter Páluš 

obhajoval prácu na tému :  

 Využitie slnečnej energie pre nabíjanie 

solárneho zariadenia v prenosnom 

batohu – HELPACK  

                  Naši riešitelia svojimi prácami zaujali odbornú komisiu. 

Erich Argaláš sa umiestnil na I. mieste a Peter Páluš na IV mieste súťaže. 
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          Ďakujeme súťažiacim za dôstojnú 

reprezentáciu školy a Erichovi Argalášovi 

budeme držať palce a dúfame, že svoju prácu 

úspešne obháji i v celoslovenskom kole, ktoré 

sa uskutoční v Senci. 
 

 

      

 

 

 

                                       Spokojní riešiteľa prác i Ing. G. Vronková  

                                             - koordinátorka súťaže ENERSOL. 

                                                               
                    

                                                               redakčná rada
 
 
 
 
 

Matematika môja kamarátka 

Dňa 19.03.2018 sa konal 21. ročník medzinárodnej súťaže 

„Matematický klokan“ 

 

 

 

1? 
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       Z našej školy súťažilo 10 žiakov. 

Výsledky súťaže budú zverejnené v ďalšom 

čísle nášho časopisu. 

 

                                              

 

 

 

                                                   

                                                           

                                                   redakčná rada

 

Súťaž autoopravárov 

       

21. 03. 2018  sa v Žiline uskutočnila súťaž  

krajské kolo 
 

        AUTOOPRAVÁR  JUNIOR 2018 

 

         Cieľom súťaže bolo spropagovanie remesla autoopravár a vyskúšať si svoje 

vedomostí a zručností  v danom odbore.  

Našu školu na súťaži reprezentoval Vladimír Čatloš, ktorý v konečnom 

hodnotení obsadil 6. miesto.  

                                Ďakujeme za reprezentáciu školy.  

                            

                                                                                       

 

 

                                                                    redakčná rada 

     

                                                        

 

 

 

1 
a

2 

x
2 
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Copyright 2017 - Európsky inštitút medi - All rights reserved! 

Site development 5NET    Webdesign Activium 

 

Meď 

Zaujímavá súťaž 22. 03. 2018.  

Celoslovenská súťaž - Meď 

        Cieľom súťaže bolo vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a 

možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov 

(TZB), ktoré môžu súťažiaci využiť vo svojej praxi. Súťaž prebiehala 

prostredníctvom internetu na webovej stránke Európskeho inštitútu medi.  

Našu školu reprezentovali žiaci : 

II.A, II.B, III.A, a III.B triedy. Spolu 32 žiakov 

Do súťaže v kategórii študijných odborov SOŠ sa zapojilo 18 škôl kde naša 

škola v konečnom hodnotení obsadila 5. miesto. 

Najúspešnejším riešiteľom našej školy v kategórii študijných odborov SOŠ bol  

Matúš HAZUCHA obsadil 22 miesto 

Do súťaže v danej kategórii bolo 

zapojených 194  riešiteľov. 

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli : 

Adam Šimko      29 miesto 

Richard Strnad  30 miesto 

Alexander Paul   31 miesto 

       Všetkým riešiteľom ďakujeme za 

odvahu zapojiť sa do súťaže a 

dôstojnú reprezentáciu školy.                               

            

         

 

         redakčná rada 

http://www.5net.hu/
http://www.activium.hu/
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Medzinárodný úspech našich žiakov 

          V dňoch 4. – 6. 04. 2018 sa konal v Nitre 25. ročník medzinárodnej 

súťaže žiakov stredných škôl MURÁR 2018. Našu školu úspešne reprezentovali 

žiaci III. B triedy študijného odboru 

operátor stavebnej výroby.  

      Norbert DUDÁŠ  

      Matej HUSARČÍK 

   V silnej konkurencii 16 – tich dvojčlenných 

družstiev zo Slovenska a z Česka obsadili 

pekné 3. miesto. Obidvom súťažiacim, 

ktorých pripravovali majstri D. Dobák, J. Bakoš a učiteľka odborných predmetov 

Ing. Z. Šišáková, gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

                            

         Matej HUSARČÍK  III. B                             Norbert DUDÁŠ III. B 

 

 

 

 

 

                                          
 
 

                                redakčná rada
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Súťaž BOZP  
                   44. ročník súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP 

 

                          Dňa 10. 04. 2018 sa uskutočnila súťaž BOZP 
                   Školské kolo 

Zúčastnilo sa jej 47 žiakov zo študijných a učebných odboroch. Súťaž, ktorá 

bola náročná na znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri 

práci pozostáva z písomnej a ústnej časti.  
 

Súťažiaci 

 

Otvorenie súťaže  

Ing. K. Včelovou, zástupca riaditeľa školy 

  

  

Písomná časť súťaže Vyhodnotenie súťaže 

1. miesto : Samuel KLOCHÁŇ    II.B 

2. miesto : Michal  MORAVČÍK  II.A 

3. miesto : René GALLO         III.A 

4. miesto : Juraj MARTINKA   III.B 

5. miesto : Stanislav TALIGA    II.A 

 

    Všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu zúčastniť sa súťaže.   

      Víťazom gratulujeme a držíme im palce v celoštátnom kole.                                                                

                                    redakčná rada
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Celoštátna súťaž ENERSOL 
 

V Senici sa dňa 11. – 12. 04. 2018 konalo 

celoslovenské kolo súťaže  

ENERSOL SK 

                Našu školu reprezentoval : 

                     Erich Argaláš 

Svoju prácu na tému : Konopný dom a využívanie 

biomasy na vykurovanie obhajoval v I. hlavnej 

kategórii. 

 

       Riešiteľ svojou  prácou zaujal odbornú komisiu 

a umiestnil sa na IV. mieste. Za účasť na celoštátnej súťaži žiakov stredných 

škôl obdŕžal CERTIFIKÁT. 

Ďakujeme Erichovi ARGALÁŠOVI 

za dôstojnú reprezentáciu školy. 

                                        

                                                 

                                         

 

 

         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                               redakčná rada 
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 Kto je lepší 

Šachový turnaj o cenu  riaditeľa Úradu 

 Žilinského  samosprávneho  kraja 

Turnaj sa konal 11.04.2018 a zúčastnili 

sa žiaci našej školy:  

      Alexandra Betušťáková I.A 

Filip Mrva I.A 

Poslaním turnaja bolo spájanie generácií, kde 

študenti stredných škôl bojovali na šachovniciach spolu so 

seniormi.  

V celkovom poradí sa umiestnila Alexandra 

Betušťáková na vynikajúcom 48. mieste so ziskom 4 bodov 

a Filip Mrva na 45.mieste  tiež so 4 bodmi.   

 

     K úspechu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu                                     

školy. 
 

          redakčná rada
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Stavebná za hranice Slovenska 

           Dňa 13. 04. 2018 sa žiaci našej školy pod pedagogickým vedením Ing, K. 

Včelovej, zástupkyni riaditeľa školy zúčastnili : 

XV. Jubilejnej medzinárodnej študentskej konferencie v Poľsku 

pod názvom  „Obnoviteľné energie v teórií a praxi“. 

Miesto konania konferencie v Poľskom Cieszynie bolo Združenie technických 

stredných škôl (Zespól Szkól Technicznych). Cieľom konferencie bola ochrana 

životného prostredia. Žiaci z Poľska, Čiech a Slovenska predstavili svoje práce 

formou prezentácie, ktorá  mala súťažný charakter.   

        

Našu školu reprezentovali žiaci z III. B triedy : 

Martin Búďan - téma prezentácie : Využitie bioplynu 

v Poľnohospodárskom družstve Ludrová . 

Martin Laučík -  téma prezentácie : Využívanie biomasy 

na vykurovanie rodinného domu v Liskovej.  

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                       

 

                                        Martinovi Búďanovi a Martinovi Laučíkovi  

                                                    ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu. školy.  

                                    

                                  

                               redakčná rada
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Vedomostná súťaž

18. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnila vedomostná 

súťaž  

 

   Mladý Slovák 2018 - školské kolo. 

 Zúčastnili sa ho žiaci 2. a 3. ročníkov. 

Vedomostná súťaž prispela k formovaniu 

slovenského patriotizmu a vlastenectva.  

Súťažiaci preukázali vedomosti a záujem 

o tradície, kultúru a históriu 

slovenského národa.   

 

 

 

Na základe výsledkov získaných 

v písomnom vedomostnom teste do krajského kola postupujú : 

                Katarína  ČERVEŇOVÁ  III. A 

                René  GALLO  III. A

            Gratulujeme a držíme im palce. 

                                              

                                    

                           redakčná rada 
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Stredoškolská súťaž VELUX 

v SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši

      Aj v tomto školskom roku 

zorganizovala spoločnosť VELUX  

workshopy pre žiakov stredných škôl 

stavebného zamerania prihlásených 

do súťaže : 

RODINNÝ DOM VELUX. Workshopy 

prebiehali v kompetenčnom centre 

Healthy Home v Brne. Žiaci našej 

školy sa tejto akcie zúčastnili 

v utorok 24.04.2018. Dozvedeli sa 

veľa nových informácií o osvetlení 

budov, produktoch spoločnosti, 

uvideli montáž strešného okna, 

navrhovali presvetlenie bungalovu a 

podkrovia rodinného domu a v závere 

odprezentovali svoje návrhy pred 

ostatnými účastníkmi. Odborné 

informácie aj súťažné otázky 

sprostredkovali pracovníci 

spoločnosti VELUX Ing. arch. Klára 

Bukolská a  Ing. arch. Marek Petrík, 

ktorým, ako aj celej spoločnosti, sa 

chceme za vydarenú akciu veľmi  

pekne poďakovať!

 

 

 

 

 

 

5 

    

 

     

 

 

 

 

                                                                   

                                                                  redakčná rada
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V silnej konkurencii 

opäť úspešní. 

       V dňoch 26. – 27. 04. 2018 sa 

uskutočnila v Nitre celoslovenská 

súťaž dvojčlenných družstiev 

MLADÝ TVORCA 2018 v profesii 

murár. Našu školu reprezentovalo 

úspešné družstvo z medzinárodnej 

súťaže Murár 2018 v zložení  

     Norbert DUDÁŠ 

a Matej HUSARČÍK, 

ktorí sú žiakmi III.B triedy 

študijného odboru operátor 

stavebnej výroby. A OPÄŤ BOLI 

ÚSPEŠNÍ! V silnej konkurencii 

obsadili krásne 2. miesto, čím si 

zabezpečili postup na medzinárodnú 

súťaž prebiehajúcu v rámci 

medzinárodného veľtrhu 

stavebníctva FOR ARCH PRAHA. 

    Súťažiaci si zmerali sily v piatich 

súťažných disciplínach: murovanie 

z tvaroviek Porotherm Profi, 

murovanie z pórobetónových 

tvaroviek Ytong, zhotovenie 

vonkajšej ryhovanej omietky Cemix,  

zhotovenie komína Schiedel Uni 

a vedomostný test. Veríme, že našim 

žiakom sa bude rovnako dobre dariť 

aj v Prahe v septembri 2018. 

GRATULUJEME!

     

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                       redakčná rada
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4.  Akcie

Lyžiarsky výcvikový kurz 

 

        Nielen učiť, ale i športovať treba. V 

tomto duchu sa niesol týždeň  pre II. A a II. B, 

ktorí sa 12. - 16. 02. 2018 zúčastnili 

lyžiarskeho výcvikového kurzu v Demänovskej          

                                                 doline – Jasná. 
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            šťastný výkrik  

Mgr. R.  Pawelského 

 

         Všetci zvládli primeranou technikou ľahké až stredne ťažké lyžiarske svahy 

vďaka super profesorom Mgr. J. Ďuricovi, Ing. J. Uhrínovej a Mgr. R. 

Pawelskému, za čo im patrí veľká vďaka. 

 

Finančné náklady na kurz boli hradené z fondu MŠ SR, takže žiakov Lyžiarsky 

výcvikový kurz nič nestál. 

                                               

 

                                                    redakčná rada

 

 

 

 

Teória a prax 

 

 

        Odborný výcvik pod vedením 

pána zástupcu Ing. J. Poliaka, 

pripravuje našich žiakov pre svoje 

budúce povolanie.  

       27. 02. 2018  sa uskutočnila 

prednáška s praktickou ukážkou 

s výrobcom strešnej krytiny „PREFA” 

pre učebný odbor strechár –II. a 

III. ročník.      

 

      Ak chceme udržať krok s dobou 

je to akcia, ktorá našich žiakov 

pripraví na reálny život po ukončení 

štúdia. 

                

 

          redakčná rada
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Finančná akadémia 

        V spolupráci so spoločnosťou Partners group 

prebieha na našej škole už tretí rok cyklus prednášok 

pod názvom Finančná akadémia.  

         Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený 

študentom maturitných ročníkov. Jeho cieľom je viesť 

mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti, 

dostávajú návod ako robiť správne finančné 

rozhodnutia  a naučia sa správne  pracovať s peniazmi.  

Lekcie Finančnej akadémie prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce 

z Národného štandardu finančnej gramotnosti. 

         Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom žiaci IV.A a IV. B triedy 

absolvujú tri lekcie :   

 Bohatí alebo chudobní  

 Dobrý alebo zlý hospodár 

 Vlastné bývanie 

           Pod vedením profesorky „Ekonomiky", Ing. N. Multáňovej sa naši  

študenti zdokonaľujú v oblasti finančnej gramotnosti. V tomto roku sme sa opäť 

zapojili do projektu Finančná olympiáda, v ktorom si žiaci preverili  svoje 

vedomosti z oblasti financií. Čakáme, či sa niekomu podarí postúpiť do ďalšieho 

kola, tak ako sa to podarilo žiakom v minulých rokoch. 

   
Lektorky prednášok Veronika Zimenová a Petra Labajová - Kubištová 

 

     
IV. B skúša svoje vedomosti 

                                        redakčná rada 
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Environfilm 

               

 

 

 

 

       

       

          

Otvor oči, pozri sa do 

predu,  

ale nezabudni sa 

otočiť  

a zistíš  čo si zanechal. 

       Dňa 05. 03. 2018 sa žiaci tried 

I. A, II. A a III. B zúčastnili 

filmového predstavenia v Dome 

kultúri v Liptovskom Mikuláši na tému 

Environmentálna výchova. Výchova 

zameraná k ohľaduplnosti k 

životnému prostrediu a jeho 

rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným 

tvorom a k sebe samému. 

Kto je ľahostajný 

k prostrediu,  

je ľahostajný k životu. 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                 III. B  na filmovom predstavení 

                                                  

                                   

                            redakčná rada 
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Overenie vedomostí 

       Vedomosti nadobudnuté na 

teoretickom vyučovaní si žiaci tried II. 

B a  I. F-stavebníctvo pod vedením Ing. 

Šišákovej a  Ing. Valla overili priamo 

u  výrobcu. Získali aj  nové cenné 

informácie a poznatky vďaka odbornému 

výkladu Ing. Pribulu, hlavného technológa 

závodu.  
       

      13. 03. 2018 sa uskutočnila  

odborno-tematická exkurzia vo 

výrobnom závode KONTRAKTING – 

Liptovský Mikuláš - Okoličné. Závod, sa 

zaoberá navrhovaním, výrobou a montážou 

drevených konštrukcií striech a 

drevostavieb.       

        

    

                                                                                           

                            redakčná rada
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Teória a história  

     13. 03. 2018 žiaci II. C pod vedením Ing. G. 

Vronkovej sa zúčastnili prehliadky historických 

objektov mesta Liptovský Mikuláš.  

        Svoje vedomosti nadobudnuté na teoretickom 

vyučovaní porovnávali s konkrétnou architektúrou 

stavieb nachádzajúcich sa v meste Liptovský Mikuláš. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 redakčná rada

 

 

V zdravom tele zdravý duch 

      Dňa 13.03.2018 sa žiaci I.B zúčastnili kurzu OŽAZ, v 

rámci ktorého absolvovali kurz 

prvej pomoci s inštruktážou a nácvikom zručností na 

resuscitačnej figuríne.  

 

      Po tejto aktivite sa pod 

pedagogickým  dohľadom Mgr. 

J. Matzovej, Mgr. A. 

Bátoryovej presunuli na novú 

časť cyklotrasy Liptovského 

Mikuláša, kde si vyskúšali svoju 

fyzickú kondíciu. 
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Obohatenie človeka 

        Nové poznatky a informácie 

obohatia každého človeka. Ak ide o  

odbornú oblasť,  sú 

o to cennejšie. 

14. 03. 2018  

sa uskutočnila  

prednáška na tému :  

 

Solárne kolektory a podlahové  

vykurovanie novej generácie od  

spoločnosti UNIVENTA, s.r.o.  Vyšný 

Kubín. Zúčastnili sa jej žiaci tried  

II. B, II. C  a I. F NŠ – stavebníctvo. 

  

 

 

„Všeobecný rozhľad má mať človek 

v dnešnej dobe”, 

odkázal p. Baláž jeden 

z prednášajúcich mladej generácii. 

 

 

redakčná rada
 

 

                                                      
                                                    

Nové poznatky  

         II. A, II. B a III. A sa dňa 12.04.2018 zúčastnili 

odbornej výstavy v Bratislave pod vedením svojich 

pedagógov. 
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CONECO RACIOENERGIA VODA 2018 

     Účasťou na výstave žiaci a pedagógovia získali 

poznatky o nových stavebných materiáloch, 

technológiách a zistili nové trendy v stavebníctve i v 

architektúre. 

Súčasný odborník je len ten, ktorý má prehľad 

v danej problematike. 

 

    Voľný čas do odchodu z Bratislavy účastníci využili na prehliadku Bratislavy – 

starého mesta. 

                              

    

 

                             

 

 

 

 

 
Cesta vlakom 

                     

                                        redakčná rada
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     Prišla jar 
 

Unavená pani zima, zložila sa k spánku, 

na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku. 

 

Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky,  

rozhodila kvety na zem, pod kríčky fialky. 

 

Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala noty,  

slávik jej hneď pohotovo novú pieseň nôti. 

 

Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani, 

teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                    

 

                                                     redakčná rada 
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5.  Tak ako ich nepoznáme

Šľachetný čin spolužiaka 

         

             Žije medzi nami a nikto nevidí do duše a hlavy, čo 

sa v nej odohráva. Len skutky a činy prezradia aký je to asi 

človek. Z týždenníka novín „Liptov" sme sa dozvedeli 

o našom spolužiakovi Rolandovi JURGOVI o jeho čine, 

ktorý vykonal. Roland JURGA je žiakom I. C triedy, kde 

triedna profesorka Ing. Nadežda Multánová nás upozornila 

na svojho žiaka o jeho šľachetnom čine, ktorý vykonal. 

   

    09. 02. 2018 sa 

Roland JURGA stretol 

s riaditeľa školy pánom Ing. 

P. Šišákom s paní 

zástupkyňou riaditeľa pre 

TV Ing. K. Včelovou 

a zástupkyňou rodičovského 

združenia Ing. I. 

Buocikovou., 

         Riaditeľ školy, pán Ing. Pavol Šišákom 

v rozhovore s Rolandom ocenil šľachetný čin, ktorý 

vykonal. Vyslovil želanie, nech v živote je viac 

takých čestných ľudí ako je on sám. Čestnosť je 

najdrahší dar, ktorý človek má. 

       

        Skromný a usmievavý Roland sa na záver rozhovoru s pánom riaditeľom 

poďakoval a spokojný odišiel. 
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Roland Jurga v rozhovore s pánom riaditeľom Ing. Pavlom Šišákom  

 

        Po prijatí a rozhovore s pánom riaditeľom sme boli 
zvedaví na názor Rolanda a položili sme mu pár otázok. 
 

Aký dojem na teba zanechalo stretnutie 

s pánom riaditeľom? 

Bolo to veľmi milé, príjemné a pohodové. 

Pravdu povediac nečakal som to a veľmi si to 

vážim. 

Povedz nám niečo o tých peniazoch čo si 

našiel. 

Pred Vianocami som išiel zo školy kúpiť si lístok na vlak a na stanici bolo 300 eur 

v bankomate. Tak som ich vybral, zobral som lístok a zaniesol som ich na políciu 

vedľa na stanici v Liptovskom Mikuláši. 

Niečo ti povedali? Opýtali sa ťa? 

No oni so mnou spísali zápisnicu, ohľadom 

nálezu . Potom ma zobrali do VÚB banky 

a tam sme to zaniesli. 

Čo ťa napadlo, keď si tie peniaze 

zbadal?  

Nič, lebo ja som už zo dvakrát takto  

našiel peniaze a vždy som ich zaniesol na 

políciu. 

Nenapadlo ťa, že by si si ich mohol 

nechať? 
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Nie,  to ma vôbec nenapadlo. 

Myslíš si, že tvoji rovesníci by sa zachovali tak isto ako ty alebo inak? 

Tak to neviem. To je ťažko povedať. Každý sme iný, máme inú povahu. Takže 

neviem. 

Čo je pre teba v živote najdôležitejšie? 

Teraz najviac škola . 

Čo by si chcem robiť, keď skončíš túto školu? 

Chcel by som si urobiť maturitu, nájsť si dobrú prácu a ostatné sa uvidí. 

                       

 

     Rozhovor pripravili : redaktorka Veronika Callová a Alexandra Žiaranová 

 

 

 

      Aj v tomto čísle nášho školského časopisu Vám prinášame prvotiny 

našich žiakov Dominika Tureka III.D a Samuela Čmila I. B. 

    Jar           Tvoj priateľ 

Čo zistíme v kalendári? 
Slniečko vraj viacej žiari. 
Sniežik sa už v hore topí, 

nezostanú po ňom stopy. 
 

Tešíme sa všetci z jari. 

Snežienkam sa v tráve darí. 

Natrháme z nich aj mame, 

do vázičky jej ich dáme. 
 

Vŕbe rastú puky veľké, 

nachystá v nich peľu včielke. 

Dunčo žmurká na svet z búdy, 

„Príroda sa celá budí.“      

  

 

         Dominik Turek III.D 

 Kniha je náš kamarát, 

skoro každý ju má rád. 

Kniha veľmi múdra je, 

takmer všetko ona vie. 
 

Krásu v sebe ukrýva, 

tajomstvo nám odkrýva. 

Všetci doma knihy máme, 

na poličke uschované. 
 

Ľudia kníh majú dosť, 

sú nám všetkým pre radosť. 

Ak si dobrý čitateľ 

kniha je tvoj priateľ. 
 

Bez knihy to nie je ono, 

smutno by nám veľmi bolo. 

Preto knihu otvorte 

a poctivo čítajte. 

           Samuel Čmil  I. B 
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Spoznaj a váž si ho. 

         Zaujímavá akcia sa konala 23. marca 2018 kde žiaci strojárskej 

triedy I.D si uctili pamiatku rodáka z Liptovského Mikuláša 

Aurela Stodolu. 

         Triedna profesorka Ing. Iveta Buociková 

im formou prezentácie priblížila život a 

úspechy vedca, konštruktéra a učiteľa, ktorý 

navrhol mechanickú  ruku. A. Stodola podieľal 

sa na zostrojení tepelného čerpadla, ktoré 

vykuruje Ženevskú radnicu dodnes. Po Aurelovi 

je pomenovaná aj planéta č.3981. Vysoko si ho 

vážil aj Alber Einstain. Aurel Stodola bol 

vynikajúcim pedagógom, ktorý výraznou mierou 

prispel k teórii mechaniky. Na Slovensku na jeho počesť bola vydaná známka aj  

minca v nominálnej hodnote 10 €. 
          

         Po prezentácii žiaci 

vyhľadali na Vrbickom cintoríne 

miesto posledného odpočinku a na 

jeho hrob symbolicky položili 

veniec. 

          Ďakujeme pedagógom Ing. 

I. Bôcikovej a Bc. J. Paulusovi 

ktorí zorganizovali poučnú akciu 

pre žiakov  

                                      

 

 

 

 

 

    redakčná rada 
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Deň učiteľov  

       28. marec je deň narodenia pedagóga Jana Amosa Komenského, učiteľa 

národov. Aj pre našich učiteľov to bol sviatok - ocenenie ich práce. Máloktorí 

vedia, aká je ich práca namáhavá a vyčerpávajúca. 

Všetkým našim pedagogickým  pracovníkom, ktorých práca sa stala poslaním, patrí 

úcta a poďakovanie. Ďakujeme Vám za svoje znalosti, ktoré nám odovzdávate, 

trpezlivosť a obetu, ktorú nám prinášate. 

Za to všetko,  čo už vieme,  

Vám dnes s láskou ďakujeme. 

Do rúk kyticu vkladáme, 

hlavu pred Vami skláňame. 

           Z médií sme sa dozvedeli i o našich profesoroch, ktorí nás vyučujú a 

ktorých prácu ocenili v Žiline a v Liptovskom Mikuláši. 

Mgr. E. Halušková a Ing. T. Pieter boli ocenení predsedníčkou Žilinského 

samosprávneho kraja v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Mgr. A. 

Maruškinová si prevzala ocenenie z rúk predstaviteľov radnice mesta  

Liptovský  Mikuláši. 

 

 

         

 

 

     K významnému oceneniu našich profesorov srdečne blahoželáme a želáme 

im veľa zdravia a optimizmu do ďalších rokov v ich pedagogickom povolaní. 
     Symbolická kytica ruží nech je prejav našej úcty k práci oceneným 

profesorkám : Mgr. E. Haluškovej, Mgr. A. Maruškinovej a profesorovi Ing. 

T. Pieterovi. 

                                                    redakčná rada 

Mgr. E. Halušková 

Ing. T. Pieter 

Mgr. A. Maruškinová 
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Odborná 

exkurzia CONECO, 

Bratislava 

 V jedno slnečné ráno, dňa 

12.04.2018 sme sa my, žiaci II.A, 

II.B, III.A triedy, spolu 

s triednymi profesormi 

vybrali na exkurziu do 

INCHEBY na výstavu 

CONECO.  

Z Liptovského Mikuláša 

sme odišli o šiestej 

hodine ráno  vlakom. 

V Ružomberku ku nám 

nastúpili naši ďalší spolužiaci. Cesta 

do Bratislavy trvala viac ako 3 

hodiny, ale nám ubehla veľmi rýchlo. 

Do cieľa sme dorazili pred 

jedenástou hodinou. Zo železničnej 

stanice sme išli pešo popri 

Prezidentskom paláci, cez námestia, 

zastavili sme sa pri kostole svätého 

Martina, cez most SNP, nad ktorým 

sme všetci sledovali a obdivovali 

reštauráciu UFO, ktorá nás po 

architektonickej stránke veľmi 

zaujala. Keď sme zišli z mosta, tak sa 

pred nami objavil obrovský areál 

Incheby. Vošli sme do areálu a keďže 

bol taký veľký, nevedeli sme nájsť 

vchod do hál. Keď sme ho našli, 

konečne sa mohla začať naša 

výstava. Prvé, čo nás zaujalo, boli 

exponáty vysokých škôl. Potom sme 

prešli do druhej sály, kde sme všetci 

mali úlohu. Každý z nás si vybral 

jednu tému, na ktorú mal do školy 

doniesť nejaký prospekt. O 13:30 

hod. sme sa všetci stretli pred 

areálom, a vybrali sme sa pozrieť si 

pamiatky Bratislavy. Rozchod sme 

mali pri Slovenskom 

národnom divadle. Každý 

z nás si išiel vlastnou 

cestou. O 15:00 hod. sme 

sa všetci stretli, tam kde 

sme sa rozišli a išli sme na 

železničnú stanicu, odkiaľ 

nám odchádzal rýchlik do 

Liptovského Mikuláša. 

Táto exkurzia bola zaujímavá. Bolo 

krásne počasie, najlepší spolužiaci 

a super učitelia. Dúfame, že takýchto 

výletov budeme absolvovať čoraz 

viac. 

 

predseda triedy III.A 

 

 

 

Školské kolo súťaže 

Mladý Slovák 2018 

     Dňa 18.04.2018 sa na našej 

škole konalo školské kolo súťaže 

Mladý Slovák. Zúčastnili sa jej žiaci 

z druhého a tretieho ročníka. Test 

obsahoval 30 otázok  rôznych 
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tematických okruhov. Hlavnou 

myšlienkou súťaže  je overenie 

vedomostí zo slovenského jazyka 

a literatúry, dejepisu a geografie. Na 

vypracovanie testu bol určený čas 30 

minút. Test bol náročný, ale všetci 

zúčastnení ho zvládli do stanoveného 

limitu . Počas testu panovala napätá 

atmosféra, ale po jeho dokončení 

hneď odpadla. Vystriedal ju uvoľnený 

výraz na tvárach súťažiacich. 

 

Katarína Červeňová III.A 

 

 

 

 

 

 

Prečo som sa rozhodol študovať  

na stavebnej škole  

       Ako malý chalan som hneď vedel, že raz budem inštalatér. Od malička 

som si na to zvykal vďaka môjmu otcovi, ktorý sa inštalatérstvu venuje a tak som 

ho v tom obdivoval. Obdivoval som ho, keď bolo treba 

opraviť niečo v kúpeľni a on to opravil. Možno nevedome 

,možno vedome ma k inštalatérstvu priviedol on. Pozeral 

som sa, ako spája a rozoberá rúry.  Keď sme kúpili nový 

dom, bolo ho treba samozrejme poopravovať, lebo to 

nebola novostavba. Aj keď prišli inštalatéri niečo 

namontovať, tak mi vždy otec hovoril : „Choď sa 

priučiť.“  

Blížili sa samozrejme Vianoce a ja som hneď vedel čo budem chcieť : vodárenské 

náčinie. Prešlo pár rokov a ja som sa ocitol v ôsmom ročníku a tam sa už trochu 

rozhoduje, kde a čo budem študovať. Vždy ma to ťahalo aj na iné odbory, bolo to 

pre mňa ťažké sa rozhodnúť! Ale čo, nestihol som sa ani otočiť a hneď deviaty 

ročník.  

Či som chcel, alebo nie, musel som zobrať vysvedčenie a s mojimi rodičmi sa 

začalo  rozhodovanie, čo budem robiť vo svojom živote. Veľa ľudí mi hovorilo, že 

na tejto škole sa učí všetko, čo sa týka inštalatérstva a tak som sa rozhodol, že 

budem študovať tu , na Strednej odbornej škole stavebnej. Dúfam, že za štyri 
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roky štúdia na tejto škole sa naučím veľa užitočných vecí, ktoré v budúcnosti 

budem potrebovať.  

Asi v polovici prázdnin prišiel k nám kúrenár nainštalovať nové kúrenie. Len čo 

zastavilo auto, bol som ohromený, vlastné loggo majstra, vlastná stránka proste 

všetko, čo má mať správny inštalatér. Hneď, keď sa pustili do práce, tak ma 

zaujalo jeho náradie a ja som si pomyslel :  

                        „S týmto robiť, to je úžasné".  

Dal som sa s majstrom do reči, ktorý mi povedal, že budem môcť pracovať 

a brigádovať u neho. Ďalším dôvodom je i to, že takýchto remeselníkov treba 

viac. 

Je známe, že inštalatérov je veľa , ale len málo z nich je dobrých odborníkov. 

Nemôžem to flákať, keď chcem byť jeden z nich. Majster hovoril, že i platovo je 

na tom dobre, že má zlaté dno. Pomyslel som si, že môžem aj niečo vynájsť, 

nejaké náradie na uľahčenie práce. Veľa veci ma napadlo. 

     Keď som si to všetko v hlave popremýšľal, vyšla mi, že pôjdem na stavebnú 

školu do Liptovského Mikuláša. Uvidím, ako to dopadne. Čas ukáže, či som sa 

rozhodol správne alebo nie.   

                                                                                                                    

                                                                                             

               Tomáš Bátory I.B  

 

 

Bočný jeleň  

         Volám sa ..., radšej nie, aby sa mi nesmiali 

spolužiaci. Som z II. B a triedna profesorka mi je Mgr. E. 

Halušková. Zúčastnil som sa Lyžiarskeho výcviku, ktorý 

organizovala naše škola. Všetko bolo v pohode, až na štvrtý 

deň nášho lyžiarskeho výcviku. Bol štvrtok 15. 02. 2018 ráno, 

so skupinou sme sa so vybrali na Chopok. Z Chopku sme sa mali spustiť dole a 
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čakať pri vleku, keď zrazu do mňa niekto nabúral. V tom okamihu som si pomyslel 

na nejakého jeleňa. Bol to „ujo” na snouwborde. Či sa podobal na jeleňa to už 

neviem, lebo som letel 10 metrov vo vzduchu ako nič. Neprišiel som trénovať 

skoky na lyžiach ale naučiť sa lyžovať. Našťastie sa mi nič nestalo. Prebral som 

sa z úspešného skoku a zistil som, že sa musím vrátiť. Nedajú sa opísať pocity, 

ktoré som mal v tomto okamihu a myšlienky, ktoré mi vírili v hlave. Mne sa už 

totiž nechcelo šliapať hore za partiou, tak som sa spustil dole. Išiel som popri 

lese a neznámy chlapec ma zavolal, aby som išiel s ním cez les. Vraj je to kratšie. 

Išiel som s ním aj tak som nevedel kam, idem. Bol to veľký adrenalín. Dva-krát 

som doňho nabúral a dvakrát do stromu, ale boli to slabé pády oproti tomu 

prvému, lebo som išiel pomaly. Zišli sme na Bielu púť, kde sme sa mali stretnúť a 

obed... 

                Po obede bola veľká sláva, lebo som bol celý a s našou partiou. Až vtedy 

mi došlo, čo sa mi mohlo stať. Radšej na to ani nemyslím. I napriek tomuto 

zážitku, lyžiarsky výcvik bol perfektný. 

 

                             žiak II. B

 
 

Zamyslenie

         Som z III. B triedy a volám 

sa Patrik Stodola. Dňa 05. 03. 2018 

sme sa zúčastnili na filmovom 

predstavení s témou ”Envirofilm„.  

          I keď som vedel, na aký film 

ideme nevedel som, o čom bude 

hovoriť. Mne osobne sa páčili filmy, 

ktoré boli premietané a zamerané na 

ochranu zvierat a životného 

prostredia. Hovorili o tom, ako sa 

zvieratá museli prispôsobiť prírode 

a ako sa máme starať o našu Zem. 

Človek sa v živote stará len o svoje 

vlastné veci, ktoré sú preňho 

najdôležitejšie a cennejšie ako 

prostredie v ktorom žije. O životné 

prostredie sa nestará a tým je stále 

viac a viac znečistené. Ochrana a 
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tvorba životného prostredia má byť 

prvoradá a stať sa samozrejmosťou 

pre človeka. 

V prostredí predsa  

človek žije a nie je 

tam sám. Žijú tam aj 

zvieratá a všetko to, 

čo má organizmus. 

Po premietaných 

filmoch  nasledovala 

súťaž, ktorá bola 

zameraná na lesy.  

Každému preto 

odporúčam, nech sa zamyslí nad 

svojim konaním a správaním sa 

v prírode a nad svojim životom, či 

chce byť zdravý a šťastný, alebo 

chce žiť v prostredí znečistenom. 

Prostredie, v ktorom žijeme je 

i dôkaz našej úrovne. Ak i naďalej si 

budeme  znečisťovať svoje 

prostredie, tak nečakajme, že 

budeme zdraví a šťastní. 

     Predstavenie bolo 

veľmi zaujímavé 

a mne dalo veľmi 

veľa. Nový pohľad na 

svet. Viem, že po 

mne prídu iní. Tak 

nech  ho majú aspoň 

čisté. 

 

 

        A na záver : ”Zamyslime sa už 

teraz v akom prostredí žijeme, lebo 

zajtra už bude neskoro„ . 

 

 

                

 

 Patrik Stodola III. B 

 

 

 

 

 

 

Chcem žiť 

    Dňa 05.03.2018 sme sa 

zúčastnili festivalu s názvom 

Ekotopfilm. Na tomto vystúpení sme 

mohli vidieť ukážky toho, ako to bude 

vyzerať v našej budúcnosti, ak 

nezmeníme svoj prístup. Žijeme 

v chaotickom svete kde je ťažké 

nájsť pravidlá. Prečo sú niektorý 

ľudia chudobní a iní bohatí ? Prečo 

niektorí ľudia utekajú kým iní sú 

v bezpečí? A prečo sa niekedy, aj 

keď sa snažíme urobiť niečo dobré, 

stretneme s nenávisťou? Aj tieto 
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otázky vo veľkej miere súvisia so 

životným prostredím. Nie je divné, že 

sa ľudia vzdávajú. Každý jeden z nás 

je súčasťou veľkého chaosu. A to čo 

urobíme dnes, bude mať dopad na 

zajtra. Je ťažké predpovedať, aký 

ten dopad bude, ale následky našich 

činov sú tu vždy. O sto rokov budeme 

mať možno stroje, ktoré 

predpovedajú následky každého činu. 

Ale do tej doby musíme veriť 

tomuto: problémy ohľadom životného 

prostredia sa šíria. Ľudia však pred 

týmito problémami zatvárajú 

oči a snažia sa ich nevidieť. 

Dozvedeli sme sa viac 

o nekontrolovateľnom 

náraste priemyslu, 

nebezpečnému topeniu 

ľadovcov alebo že každú sekundu 

ubudne z Amazonského pralesa 

územie veľkosti futbalového ihriska. 

Mali sme si hlavne uvedomiť, že 

človek môže ľahko prísť o čarovné 

miesta, prírodné celky, úchvatné javy 

a našu dychberúcu prírodu. Mali by 

sme sa konečne zamyslieť nad našimi 

činmi a či naozaj potrebujeme od 

sveta až tak veľa, ako žiadame. 

Musíme sa o týchto problémoch 

rozprávať, zmeniť ich a otvoriť si 

oči. Stačí začať od seba, rozhodnúť 

sa, či ten papier zo zeme zdvihneme 

a keď takto začneme uvažovať 

viacerí,  môžeme toho dokázať 

omnoho viac. Ak si však nevyberieme 

tú dobrú cestu, môžeme skončiť ako 

vo videu s názvom Labuť a žiadna 

krása nás na konci našej evolúcie 

čakať nebude. Možno už nikdy 

nebudeme vidieť pokojnú labuť 

a namiesto toho budeme poznať len 

odpad a zvyšok zničenej prírody 

v stvorení, ktoré bývalo tak 

nádherné.  No nesmieme zabúdať ,že 

dobro sa šíri tiež. 

     Človek dokáže zmeniť svoj 

prístup a môže začať 

práve tým dvihnutím 

papiera zo zeme.  

 

Musíme vedieť, že 

dokážeme žiť v súlade 

s prírodou, je len na nás, či tak 

urobíme či už sú to veľké alebo malé 

činy. Tých dobrých je vždy viac   

  

Radka Sipková I.A 
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Naša maturita 

Maturita na našej škole sa 

skladá z praktickej časti odbornej 

zložky, z teoretickej časti odbornej 

zložky, zo slovenského jazyka  

a literatúry a z cudzieho jazyka 

(anglický jazyk alebo nemecký jazyk). 

Najviac sa tešíme na maturitu 

z praktickej časti odbornej zložky 

(PČOZ), pri ktorej budeme musieť  

preukázať odbornú spôsobilosť, 

ktorú sme získavali za štyri roky 

štúdia na tejto škole. PČOZ môžeme 

realizovať nasledujúcimi formami: 

praktická realizácia a predvedenie 

komplexnej úlohy, obhajobou 

vlastného projektu a obhajobou 

úspešnej súťažnej práce.  

       Ja so spolužiačkou Veronikou 

idem obhajovať vlastný projekt 

„Rekonštrukcia a revitalizácia 

podkrovia našej školy.“  

Projekt budeme obhajovať pred 

odbornou komisiou 20 minút.  

Ostatní spolužiaci budú 

maturovať formou praktická 

realizácia a predvedenie komplexnej 

úlohy. Budú rysovať stavebné 

objekty a počítať ich statiku 

prípadne stavebné kalkulácie.  

Pracovať budú osem hodín. 

Obhajovať vlastný projekt na 

našej škole môže ten študent, ktorý 

v 3. ročníku nemal z profilových 

odborných predmetov známku horšiu 

ako chválitebný a celkový priemer 

počas štúdia nebol horší ako 1,5. Táto 

forma PČOZ je určená aj žiakom, 

ktorí  v priebehu štúdia 

reprezentovali školu na okresnej 

alebo krajskej prehliadke SOČ alebo 

inej stredoškolskej súťaži minimálne 

okresného významu s vlastnou prácou  

rešpektujúcou profil absolventa 

študovaného študijného odboru, ale 

nesplnili vyhláškou stanovené 

podmienky pre formu  obhajoba 

úspešnej súťažnej práce.  Učitelia 
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odborných predmetov môžu tiež 

navrhnúť žiakov na túto formu PČOZ 

MS, ktorí sa počas štúdia aktívne 

zapájali do vyučovacieho procesu 

odborných predmetov a  odovzdávali 

grafické a textové práce 

v stanovenom termíne a na 

požadovanej úrovni. 

 

 

 

Bronislava Veselovská, IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 to ... 



Liptovský  stavbár 
 

strana  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veroniky  Callovej 

Alexandry  Žiaranovej
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Sára Masláková 

          Sára má 17 rokov a je žiačka 3.A triedy. 

Triedny profesor je  Ing.arch. Miroslav 

Šufliarsky. Bodyfitnes do 163 cm. 

 

Kedy si sa začala venovať fitnes? 

Fitnes som sa začala venovať koncom prvého 

ročníka ale zaujímať ma to začalo už skôr. 

Fascinovali ma ženy ako vyzerajú. Ja som musela 

najskôr schudnúť, ale to dopadlo trošku inak, nedopracovala som sa k tomu ale 

nakoniec som si povedala dosť, že uvidím čo bude ďalej. Keď sme v prvom 

ročníku išli do fitka, tak vtedy prišiel za mnou tréner a opýtal sa ma, čo je mojim 

snom. Ja som mu povedala že mojim snom je stáť na tom pódiu a umiestniť sa na 

nejakom mieste. Začala som sa 

pripravovať, ale nikto nevedel, že 

pôjdem až o rok. Nebola som si istá, či 

pôjdem na majstrovstvá do Liptovského 

Hrádku, ale nakoniec sa mi tam podarilo 

ísť aj napriek tomu, čím som si musela 

prejsť. A nakoniec to všetko stálo za 

to, pretože som sa umiestnila na 

druhom mieste. 

Ako sú na tom rodičia. Podporujú ťa doma? 

Na začiatku s tým vôbec nesúhlasili, lebo bola zmena jedálnička a začalo do toho 

ísť trošku viac peňazí. Ale keď videli, ako to bolo na tej súťaži, tak povedali, že 

ak to chcem robiť, tak nech to robím, že podporovať ma v tom budú. 

Keď si na internáte, ako to riešiš s jedlom? 

Vtedy sa odhlasujem s obedov kde je múka, ale nechávam 

si ryžu a keď to nemám, tak si musím navariť. 

Ideš v najbližšej dobe ešte niekde na súťaž? 

Teraz sa pripravujem na jarnú sezónu. Táto súťaž sa bude 

konať v apríli v Sabinove. 

Aký názor máš na tvojho trénera Ľubomír Hečko? 

On je dobrý tréner, ale strašne prísny. Potrpí si na tom, 
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aby si robil to, čo on povie. 

Máš nejaké záujmy okrem fitnes? 

Samozrejme motorka. Začala som na nej jazdiť začiatkom druhého ročníka na 

strednej.  Plánujem, že budem aj v tomto súťažiť.  

    

 

                                                     

 

Rozhovor pripravili : redaktorka Veronika Callová a Alexandra Žiaranová 
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6.  Zasmejme sa . . .

 

 Edison zo IV. A má nový objav, 

    nehovor, vážne ? 

            A aký ? 

       Našiel si kočku. 

 

 Išla karkulka do lesa a natrafila na vlka,  

keď ho zbadala tak kričí  :  

"pre boha vĺčko čo ti je, aké máš strašne vyšpúlené oči"  

a  vĺčko odvetí :  

"Ti krava sprostá nevidíš, že vykonávam veľkú  potrebu ?" 

 

 

 Bola vizita na psychiatrii a na konci chodby pacient so sekerou v ruke, 

rúti sa rovno na primára.  

To primár nečakal a začal pred ním utekať.  

Prebehli prvé poschodie, druhé poschodie, tretie poschodie a už 

chudák primár nemal kde, tak čakal s hrôzou čo sa ide stať.  

A Blážo s úsmevom pribehne podá sekeru do ruky 

primára a vraví :  

"na a teraz naháňaj ty mňa !". 

   

          

               Martin Jurica I.E nš 
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7.  Kresba 

z tuhy Pavlíny Valentovej 

               

        Pavlína Valentová je fotografka nášho 

školského časopisu „Liptovský stavbár", ktorá nám 

situácie na našej škole prináša vo fotografii. 

        Máloktorý vie o jej talente. Prinášame niekoľko 

prác z jej bohatej tvorby. Rozhovor s Pavlínou 

Valentovou prinesieme v ďalšom čísle nášho časopisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

 

 
         

                                      

 

  
 

 

                                     redakčná rada 
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8.  Pripravované akcie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž Bezpečnosť a ochrana zdravia  pri  práci máj 

Olympiáda  ľudských  práv jún 

Finančná  olympiáda máj 

Exkurzia  KIA – Žilina  máj 

Súťaž v Anglickom  jazyku jún 

Exkurzia  Osvienčim marec - máj 

 

                                                            

 

 

 

                                                    redakčná rada 
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