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                        ZÁLOŽKY SPÁJAJÚ                                                                                     KLEBETNÍK 

Dobré nápady, trochu fantázie, štipka tvorivosti, primeraná            Dnes si poklebetíme s p. profesorom, ktorý na našej 

zvedavosť, nadväzovanie nových priateľstiev.                                    škole učí už 33 rokov odborné predmety so  

A ešte chuť zapojiť sa. Do čoho? Do 10. ročníka                              strojárskym zameraním, v mladosti jazdil na koni, 

celoslovenského projektu, ktorý vyhlásila Slovenská                          kedysi túžil byť profesionálnym muzikantom.  

pedagogická knižnica.                                                                                                            Áno, reč je o Ing. ... 

 

 

POTREBNÁ POMOC 

 

Biela pastelka. Je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú  

ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. 

Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií  

nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.  
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  EDITORIÁL 
  

Súčasná doba ma utvrdila vo viacerých 

poznaniach.  

 

1. Svet je plný kontrastov 

Vždy bol a bude. Biela a čierna. Jednotka 

a päťka. Dobro a zlo. Pravda a lož. 

V súčasnosti môžeme doplniť – očkovaní 

a neočkovaní, za opatrenia a proti 

opatreniam...  

Lenže medzi bielou a čiernou je obrovská 

škála rozmanitých farieb. Medzi jednotkou 

a päťkou sú ďalšie známky. Nemôžeme 

kontrastom dovoliť, aby nás rozdelili, urobili 

z nás nepriateľov plných nenávisti 

a agresivity. Naopak, dovoľme protikladom, 

aby obohatili naše životné osudy, dali im 

nezameniteľnú chuť a vôňu.  

To, že mám na vec iný názor, fandím inému 

futbalovému klubu, ináč sa obliekam, ešte 

neznamená, že nie som človek s podobnými 

starosťami a radosťami a nemôžem 

rešpektovať aj odlišnosti.  

 

2. Nikdy nehovor nikdy.  

Pred dištančným vzdelávaním by som 

nepovedal vety, ktoré dnes, úprimne 

priznávam, musím pripustiť. Teším sa do 

školy, že to, čo učiteľ vysvetľuje, si môžem 

hneď v počítači, či na rozličných prístrojoch  

vyskúšať. Ak niečomu nerozumiem, môžem 

sa hneď spýtať. Teším sa samozrejme aj na 

spolužiakov. Na zanietené rozhovory 

o športe, dievčatách, živote. Na spoločné 

triedne akcie, študentské výmysly. A teším 

sa aj na prácu v redakčnej rade školského 

časopisu. Vždy som rád, keď sa nám podarí 

dať dokopy nové číslo. Nie je tomu inak ani 

teraz. Ponúkame vám číslo plné rozhovorov, 

reportáží, správ a ďalších článkov 

zachytávajúcich život na našej SPŠ. 

 

Veľa príjemných chvíľ pri čítaní 

najnovšieho Strojára.   

 
 

 

 

Foto zadná strana: M. 
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NOVINKY SPŠ 
Obdobie dištančného vzdelávania 

v uplynulom školskom roku sa na našej 

priemyslovke využilo aj na vymaľovanie 

niektorých miestností. V tomto školskom 

roku pokračovala rekonštrukcia školy 

predovšetkým v podobe zateplenia priestorov 

telocvične. 

Sme veľmi radi, že vďaka jednému 

z projektov sa nám podarilo zmodernizovať 

materiálno-technické vybavenie školy. Do 

dielenskej časti  pribudli nové CNC sústruhy 

a CNC frézky. V učebňovej časti za zariadila 

moderná učebňa mechatroniky.  

R., foto: M. 
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KLEBETNÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes si poklebetíme s p. profesorom, ktorý na našej škole učí už 33 rokov odborné predmety 

so strojárskym zameraním, v mladosti jazdil na koni, kedysi túžil byť profesionálnym 

muzikantom a vždy sa rád vracia do Piešťan. Áno, reč je o Ing. Petrovi Horváthovi.                                                                     

Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK. 

 

 

Kde a v akom znamení ste sa narodili?   

Narodil som sa na Myjave v znamení Panny. 

 

Na ktoré chvíle z detstva 

najradšej spomínate?   

Na život na hospodárskej 

usadlosti mojich starých 

rodičov, kde som si 

vypestoval vzťah ku koňom, 

na ktorých som už v mladom 

veku aj jazdil. 

 

Aké školy ste vyštudovali?   

Strednú priemyselnú školu 

v Myjave a Strojnícku fakultu 

Slovenskej vysokej školy 

technickej v Bratislave. 

 

Čo vás na vysokoškolskom 

živote najviac priťahovalo? 

Naopak, čo bolo na vysokoškolskom štúdiu 

najťažšie?   

Dozvedieť sa niečo nové, spoznať nových 

spolužiakov, lákala ma Bratislava, rád som sa 

túlal jej uličkami. Zostali mi 

z toho obdobia trvalé 

priateľstvá – partia šiestich 

spolužiakov z internátu sa 

stretávame dodnes. 

Najťažšie bolo „prehrýzť“ sa 

cez prvé dva ročníky, hlavne 

cez matematiku, fyziku 

a deskriptívnu geometriu. 

 

Odkedy a ktoré predmety 

učíte na našej škole?   

Na našej škole učím od roku 

1988, najskôr to boli 

predmety v odbore 

strojárstvo – kontrola 

a meranie a strojárska 

technológia, neskôr pribudli: 

technické kreslenie, strojníctvo, základy 

techniky a najnovšie – špeciálne technológie 

a techniky. 
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Kde ste pracovali pred príchodom na SPŠ 

Myjava?  

Po skončení štúdia na vysokej škole som 

nastúpil do podniku miestneho hospodárstva 

KODRETA so sídlom na Myjave, potom som 

dva roky učil technické predmety na 

Strednom odbornom učilišti stavebnom 

v Bratislave a odtiaľ som prišiel na našu 

školu. 

 

Čo si na vašich študentoch najviac ceníte?  

Snahu o dosiahnutie čo najlepších výsledkov 

– naposledy ma veľmi potešila študentka, 

ktorá mi odovzdala krásny výkres z predmetu 

technické kreslenie. 

 

Naopak, čo vás vie z ich strany najviac 

nahnevať?  

Ak si neprinesú zošit a pomôcky na 

vyučovanie a potom vyrušujú ostatných 

spolužiakov. 

 

Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst 

žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte  

jednu - dve najvtipnejšie.  

Na ústnej maturitnej skúške sme študentke, 

ktorej odpoveď bola veľmi slabá, dávali 

záchranné otázky a mosadz (zliatina medi  

 

a zinku) pomenovala ako „žlté železo“. 

(železo má sivú až čiernu farbu). 

 

Aký najzaujímavejší ťahák ste našli 

u žiaka a aké ťaháky ste používali ako 

študent vy?  

Podľa vyjadrenia študentov, na mojich 

písomkách sa vraj veľmi ťažko odpisuje, 

ale najnovšie asi mobil v rukáve. Ja som si 

robil harmoniky do ruky, ale bál som sa ich 

použiť. 

 

Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom 

iní, ako ste boli pred rokmi vy ako 

stredoškoláci? Ak áno, v čom?  
Určite sú smelší a odvážnejší, ale žijeme 

v úplne inej dobe, v akej sme žili my vtedy. 

 

Ak by ste aspoň počas jedného dňa robili 

hlavného poradcu ministrovi školstva, čo 

by ste v slovenskom školstve navrhli 

zmeniť?  

Ani po zrelej úvahe neviem na túto otázku 

odpovedať. 

 

Odbočme od témy škola. Čomu sa 

najradšej venujete vo voľnom čase?  

Prechádzkam, čítaniu kníh a rád si pozriem 

dobrý futbal. 
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Aké je vaše najobľúbenejšie 

jedlo?  

Mám rád múčne jedlá. 

 

Ktoré zaujímavé krajiny či 

mestá ste navštívili? Kde sa 

vám najviac páčilo?  

Precestoval som niekoľko 

krajín v Európe, ale najviac sa 

mi páčilo vo Švajčiarsku. 

 

Máte nejakú obľúbenú knihu 

či film?  

Križiaci od Sienkiewicza, ale 

vyslovene najobľúbenejší film 

nemám. 

 

Čo považujete v živote za 

najdôležitejšie?  

 

Zdravie, osobné šťastie a pocit užitočnosti. 

 

Naopak, čo by vám v živote určite 

nechýbalo?  

Závistliví a zlomyseľní ľudia. 

 

 

 

Ak by bol možný prenos v čase, v akom 

období by ste najradšej chceli žiť?  

V období keď gavalierstvo bolo 

samozrejmosťou. 

 

Máte nejaké obľúbené miesto, kam vždy 

rád zájdete?  

Kúpeľné mesto Piešťany. 

 

Ak by ste nepracovali v školstve, akému 

povolaniu by ste sa najradšej venovali?  

Kedysi som túžil byť profesionálny muzikant. 

 

 

 

Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho 

časopisu?  

Aby si vedeli nájsť svoje miesto v živote. 

 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: rodinný album p. prof. Horvátha 
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Potrebná pomoc 

Dobrovoľníci z 3.A triedy 

Biela pastelka. Je symbolom 

neviditeľných línií, symbolom sveta 

nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú 

ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať 

riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí 

bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného 

papiera na zviditeľnenie bielych línií 

symbolizuje existenciu možností riešenia 

situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. 

Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je 

tma.  

Do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej 

cieľom je získať finančné prostriedky na 

realizáciu aktivít, ktoré nevidiacim                         

a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa 

do bežného života, sa naša škola zapája už 

niekoľko rokov. Nebolo tomu ináč ani v tejto 

zložitej pandemickej dobe. V piatok 24. 

septembra 2021 sa do myjavských ulíc ako 

dobrovoľníci vybrali študenti 3. A triedy 

Sebastián, Róbert, 

Marek, Adrián, Dominik 

a Samko. Ich zámer bol jasný.  
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Vyzbierať čo najviac finančných 

prostriedkov, ktoré Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska môže využiť 

napríklad na výučbu čítania a písania 

Braillovho písma, nácvik samostatného 

pohybu s bielou palicou, kurzy práce 

s kompenzačnými, optickými a technicky 

náročnými pomôckami, nácvik 

samoobslužných činností a podobne. Našim 

dobrovoľníkom sa nakoniec podarilo získať 

305,55 €, za čo im patrí vďaka.  

K dlhoročnej ambasádorke 

Bielej pastelky, obľúbenej moderátorke 

Adele Vinczeovej, sa tohto 

roku pridal i úspešný komik Fero 

Joke. Kým ostrieľaná moderátorka vie, 

aké to je byť v koži nevidiaceho, pretože si to 

vyskúšala na jeden deň, uznávaný influencer 

túto situáciu pozná takpovediac z druhej 

strany – má nevidiacu kamarátku. „Stretli sme 

sa ešte ako tínedžeri a trávili spolu veľa času. 

Naučil som sa, že nevidiacim musím veľa vecí 

opisovať, byť konkrétnym, niekedy bolo 

náročné premyslieť si, ako čosi dokonale  

 

opísať. Prekvapila 

ma aj dôležitosť 

hmatu. Kým sa            

s nevidiacim 

nestretnete osobne, 

vnímate, že čítajú 

Braillovo písmo 

bruškami prstov, 

ale je toho oveľa 

viac, čo všetko 

vnímajú 

prostredníctvom 

hmatu, sú to ich 

druhé oči, 

doslova,“ prezradil pre médiá Fero Joke. 

Adela spoluprácu s Ferom v rámci verejnej 

zbierky Biela pastelka uvítala. „Páči sa mi 

myšlienka Bielej pastelky i ľudia, ktorí sa na 

jej organizácii podieľajú. Myslím si, že naša 

vzájomná spolupráca má potenciál rozvíjať sa 

aj ďalej... Bola by som veľmi rada, ak by sme 

spoločne urobili ešte veľa dobrých vecí 

zameraných na pomoc ľuďom so zrakovým 

postihnutím,“ dodala Adela. „Fascinuje ma, 

ako nevidiaci i slabozrakí dokážu normálne 

fungovať. Kde my híkame, akoby to bolo 

niečo výnimočné, pre nich je to úplne bežná 

každodennosť, ktorú zvládajú absolútne  

https://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=GE9A6R6lh1Rl0KKvf_IL.gJ1Iu.v616Avk_T8lF7kHv.H7/fastid=nfiqkpabvzyqacejjtwtmdywusmz/stparam=zgpldijgyd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https:/bielapastelka.sk/pastelkove-pribehy-s-dobrym-koncom/?utm_campaign=biela_pastelka&utm_source=cas&utm_medium=PR
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perfektne. A tiež sa mi páči ich nadhľad                

a zmysel pre humor.“ 

Fero Joke tiež prezradil, že keď ho oslovili 

organizátori zbierky, veľmi sa potešil. „ Ihneď 

som si spomenul na svoju kamarátku Aďku                

a mám pocit, že pomáham aj jej. Myslím si, že 

ľudia so zrakovým, alebo akýmkoľvek 

postihnutím, to majú v živote v mnohom ťažšie 

a my zdraví by sme im mali pomáhať ako 

môžeme, aby sa mali lepšie a mojou úlohou, 

ako influencera, je informovať verejnosť 

prostredníctvom sociálnych sietí o tejto 

problematike a nasmerovať ich pozornosť 

smerom k zbierke.“ 

Podporovateľom Bielej pastelky a zároveň 

hlasom reklamných 

spotov je herec SND a moderátor 

Róbert Roth.  

Ukážka Braillovho písma 

Braillovo písmo. Podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 

na celom svete žije približne 1 miliarda ľudí 

s nejakým typom zrakového postihnutia. 

Mnohé prípady porúch zraku vznikajú ako 

následok starnutia či chorôb, niektoré sú 

vrodenými poruchami alebo vznikli 

následkami nehôd. Väčšina slabozrakých či 

nevidiacich využíva Braillovo písmo, ktoré 

im umožňuje čítať a písať pomocou hmatu. 

Pichtov písací stroj pre nevidiacich 

Francúzsky autor moderného písma pre 

nevidiacich a slabozrakých Louis Braille 

oslepol ako trojročný, keď v dielni svojho 

otca spadol na šidlo a vypichol si ním oko. 

Následkom infekcie prišiel aj o druhé oko. 

Napriek tomu, že bol nevidiaci, navštevoval 

spočiatku štandardnú základnú školu a jeho 

pedagógovia ho označovali za mimoriadne 

bystrého a šikovného žiaka. 

Ako desaťročný začal navštevovať Národný 

ústav pre mladých slepcov v Paríži, kde po 

dokončení štúdií zostal pôsobiť ako učiteľ. 

Ešte ako žiak začal pracovať na 

zdokonaľovaní staršieho typu písma pre 

nevidiacich a slabozrakých – Barbierovho 

písma. Ten však zlepšenia odmietol, a tak 

šestnásťročný Braille prišiel v roku 1824 

s novým písmom, ktoré nevidiaci a slabozrakí 

s malými obmenami používajú dodnes.  

Používanie počítača s klávesnicou pre nevidiacich 
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Funguje na princípe plastických bodov 

vyrazených do papiera, ktoré čitateľ vníma 

hmatom. 

Braillovo písmo sa vyučuje rovnako ako 

normálne písmo. Nevidiaci začínajú                      

s pomocou šlabikára a postupne zvládajú 

jednotlivé písmená a osvojujú si techniku 

čítania. Časom sa učia písať pomocou 

špeciálneho Pichtovho písacieho stroja. 

Dospelému človeku trvá približne rok, kým 

získa základy Braillovho písma. 

Technika ide dopredu, avšak Braillovo písmo 

sa využíva stále. Akurát sa trochu 

prispôsobuje dobe. K mobilným telefónom 

a počítačom pribudli klávesnice a tlačiarne 

v Braillovom písme. 

Ako sme už spomínali, z výnosu zbierky 

Biela pastelka sú spolufinancované aj kurzy 

výučby čítania a písania v Braillovom písme. 

Preto patrí veľké ĎAKUJEM vám - 

všetkým študentom, pedagogickým 

i nepedagogickým zamestnancom, ktorí do 

zbierky prispeli. 

D, foto: M. + internet 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hmat
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ZÁLOŽKY SPÁJAJÚ 
Dobré nápady, trochu fantázie, štipka 

tvorivosti, primeraná zvedavosť, 

nadväzovanie nových priateľstiev.                   

A ešte chuť zapojiť sa. Do čoho? Do 10. 

ročníka celoslovenského projektu Záložka 

do knihy spája slovenské školy, ktorý 

vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica 

pri príležitosti Medzinárodného mesiaca 

školských knižníc.  

Spomínaný projekt nie je na našej škole 

novinkou. Sme jeho súčasťou už niekoľko 

rokov. Čo je však každý rok nové, je téma 

a partnerská škola. Tentokrát sme sa pri 

výrobe záložiek museli zamerať na dve 

významné osobnosti slovenskej literatúry – 

Pavla Országha Hviezdoslava a Boženu 

Slančíkovú Timravu. Našou partnerskou 

školou pre rok 2021 sa stala Stredná odborná 

škola technická z Čadce.  

Po krátkej príprave, zháňaní informácií 

a materiálov, sme sa pustili do samotnej 

výroby záložiek rozmanitých tvarov, farieb, 

veľkostí... 

Kreslili sme, strihali, lepili, zdobili. Výsledok 

môžete posúdiť sami. Aspoň z priloženej 

fotografie, pretože naše výtvory už medzitým 

putovali do rúk stredoškolákov z Čadce spolu 

s malými darčekmi.  
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Pri tejto príležitosti mi dovoľte aspoň stručne 

predstaviť školu, ktorá s nami v rámci 

projektu spolupracovala.  

Stredná odborná škola technická Čadca. Jej 

začiatky siahajú do roku 1958 a sú spojené so 

založením SOU strojárskeho, čo priamo 

súviselo s tým, že štátna výrobňa autodielov     

v Čadci, neskôr Tatra Čadca, bola začlenená 

do národného podniku Kopřivnica ako 

samostatný závod, ktorý dostal právo prijímať 

absolventov ZŠ do učebného pomeru. 

V priebehu rokov sa skladba učebných 

a študijných odborov školy menila reagujúc 

na zmeny trhu práce. V súčasnosti škola 

ponúka 5 študijných odborov – mechanik 

nastavovač, mechanik strojov a zariadení,  

 

programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení, mechanik elektrotechnik 

a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. 

V ponuke sú aj učebné odbory – strojný 

mechanik, autoopravár – mechanik, 

elektromechanik – silnoprúdová technika, 

inštalatér a dva nadstavbové odbory -  

strojárstvo – výroba, montáž a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 

a elektrotechnika – elektronické zariadenia. 

Od roku 2015 je škola zapojená do duálneho 

vzdelávania.  

Od vybraných študentov z Čadce zas mierili 

záložky k nám. A potešili.                                       
S. foto: M. 
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READYCON 
alebo Najväčšia konferencia o trhu práce pre stredoškolákov 

Posledný deň pred jesennými prázdninami 

sme sa my, tretiaci a štvrtáci študijných 

odborov mechatronika, elektrotechnika, 

technické lýceum a logistika, zúčastnili online 

konferencie READYCON. Spomínaná 

konferencia bola zameraná na poznatky                 

o meniacom sa trhu práce. Umelá inteligencia, 

automatizácia, robotizácia - to všetko mení 

potreby zamestnávateľov a my mladí sa 

budeme musieť vedieť adaptovať, aby sme sa 

na trhu práce dokázali dobre uplatniť.  

Cieľom konferencie READYCON bolo 

poskytnúť prehľad o aktuálnych trendoch               

a možných scenároch budúcnosti, aby sme 

vedeli podnikať kroky, ktoré nám pomôžu 

nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom 

pracovnom prostredí.  



PRVÁ ČASŤ 

Prvá časť konferencie bola určená všetkým 

zapojeným študentom a zamerala sa na 

kľúčové kompetencie a budúcnosť trhu práce 

ako celku. 

Z rečníkov prvej časti konferencie vyberáme: 

Ester Brym - Disney Studios, 

Kalifornia, USA (ex. Netflix) 

Ester Brym, pôvodne z Prahy, vyštudovala 

filmového bakalára v New Yorku                                  

a momentálne žije a pracuje v kalifornskom 

Los Angeles. Od ukončenia štúdia v roku  
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2002 sa Ester venovala filmovému strihu                 

a režírovaniu v New Yorku a v Los Angeles, 

kde sa nakoniec usadila v roku 2007. Po viac 

ako 10 rokoch práce vo filmovej brandži sa 

kariérovo posunula na post produkčného 

manažmentu a okrem iného pracovala aj pre 

štúdio Lionsgate, Netflix a momentálne 

Disney Studios. 

Ester Brym sa v príspevku Firemná kultúra 

budúcnosti už dnes zamerala na Netflix, 

ktorý je okrem iného známy aj vďaka svojim 

drsným a nekonečným kolám pohovorov, 

ktorými si prechádza každý jeden potenciálny 

zamestnanec. Táto kalifornská spoločnosť si 

totižto významne zakladá na svojej firemnej 

kultúre, ktorej súčasťou sú niekedy priam až 

neuveriteľné benefity. Je preto dôležité, aby 

zamestnávali takých ľudí, ktorí už v sebe 

majú zakorenené podobné hodnoty                  

a pracovné návyky. Ester nám priblížila 

pracovný život v spoločnosti Netflix. 

Matúš Čičvara - Deutsche Telekom IT 

Solutions Slovakia, Slovenská 

republika 

Matúš je absolventom vyššieho odborného 

vzdelávania Dual Education v spoločnosti 

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, 

vďaka čomu sa mu podarilo následne 

vypracovať na pozíciu hlavného inštruktora 

duálneho vzdelávania. 

 

Vo svojej prednáške s názvom Dual 

Education - alternatíva ako sa uplatniť            

v IT aj bez vysokej školy vysvetlil, ako 

funguje pomaturitné IT štúdium v druhej 

najväčšej spoločnosti na východnom 

Slovensku - Deutsche Telekom IT Solutions 

Slovakia s.r.o. 

Martina Sokolíková - Oxfordská 

univerzita, (ex. Google), Spojené 

kráľovstvo 

Martina sa čerstvo vrátila na Slovensko po 

získaní MBA titulu na Univerzite v Oxforde. 

Pred štúdiom viedla vzdelávacie                             

a marketingové aktivity Googlu na Slovensku 

pod hlavičkou Grow with Google. Študovala 

aj vo Švajčiarsku a v Lotyšsku. Túžba za 

domovom ju však priviedla späť na 

Slovensko, kde si popri práci v digitálnych  
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agentúrach, založila internetový obchod                 

s hodvábnymi šatkami. Jej vášňou je 

cestovanie, ktoré ju priviedlo aj                              

k dobrovoľníckej práci v amazonskom 

pralese. 

S témou 7 rád ako byť READY sa Martina 

zamerala na konkrétne tipy, ako už počas 

strednej školy získať zaujímavé skúsenosti          

a pripraviť sa na pracovnú budúcnosť. 



DRUHÁ ČASŤ 

V druhej časti videokonferencie prebiehalo 

paralelne 6 rečníckych panelov, z ktorých sme 

sa my zúčastnili piatich v súlade s naším 

študijným zameraním – strojárstvo, 

elektrotechnika, stavebníctvo, informačné 

technológie a obchod.  

Malá ochutnávka z jednotlivých oblastí: 

ELEKTROTECHNIKA 

prof. Ing. František Duchoň, PhD. - 

Národné centrum robotiky, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky STU                     

v Bratislave, Slovenská republika 

Pán Duchoň pôsobí ako profesor v odbore 

kybernetika na Slovenskej technickej 

univerzite. Je spoluzakladateľom                         

a v súčasnosti pôsobí ako prezident 

Národného centra robotiky a zástupcom 

riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky.                

V oblasti výskumu sa venuje predovšetkým 

priemyselnej a mobilnej robotike, digitalizácii 

a modelovaniu výrobných systémov. 

V prednáške s názvom Robotika: príležitosti 

a nástrahy pán Duchoň okrem iného 

konštatoval: „Otvorene, dokáže byť človek             

v niektorých činnostiach lepší ako robot? 

Viete spraviť rovnako kvalitné zvary                    

v trojzmennej prevádzke, pričom na každom 

automobile je viac ako tritisíc spojov? Asi 

nie, no robot to dokáže. Dnešné roboty 

dokážu vyriešiť už mnoho, napriek tomu nie 

všetko.“ Ďalej vysvetlil, aké príležitosti tento 

trend prináša mladým ľuďom vstupujúcim na 

trh práce a na čo by si mali v tejto spojitosti 

dávať pozor už počas svojho štúdia. 

STROJÁRSTVO 

RNDr. Peter Kažimír, PhD. - Hewlett 

Packard Enterprise, Slovenská republika 

Pán Kažimír pracuje ako biznis proces 

manažér a vedúci programu Industry 4.0         

v spoločnosti Hewlett Packard Enterprise 

Slovakia s.r.o. Počas štúdia na vysokej škole 

získal doktora prírodných vied (RNDr.)                      

z neurónových sietí na UPJŠ v Košiciach               

a PhD zo znalostného manažmentu z Vysokej 

školy manažmentu v Bratislave. 
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V dnešnom príspevku Dopad priemyselnej 

revolúcie na strojársku výrobu vysvetlil, že 

termín Priemysel 4.0 sa prvýkrát objavil                  

v roku 2011 a bol neskôr oficiálne 

predstavený svetu na Hannover Fair 

skupinkou vedcov z Nemecka ako stratégia na 

zlepšenie nemeckého priemyslu. Cieľom tejto 

stratégie je pomôcť továrňam zvýšiť kvalitu, 

produktívnosť a výkonnosť výrobných 

procesov použitím nových technológií            

a systémov. Zavedenie stratégie do tovární si 

vyžaduje neustále učenie sa o najnovších 

trendoch v technickej oblasti a taktiež rozvoj 

zručností z netechnickej sféry, aby zmeny 

mohli byť zapracované do výrobných 

procesov bez dopadu na koncového 

zákazníka. 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

Lukáš Tencer - Twitch, Kalifornia, USA 

Lukáš je riaditeľ machine 

learning-u (strojového 

učenia) v Twitch, 

streamovacej spoločnosti  

v Silicon Valley. Za 

posledných 15 rokov 

pracoval vo viac ako pol tucta spoločností, od 

malého startapu s tromi ľuďmi po spoločnosti 

so 100-tisíc zamestnancami. Získal PhD na 

ÉTS Montreal a RNDr., Mgr. a Bc. na 

Univerzite Komenského. K machine learning-

u sa dostal cez softvérové inžinierstvo, 

počítačovú grafiku a počítačové videnie. 

Lukáš si zvolil tému Machine Learning - 

Ako mať zaujímavú kariéru, baviť sa           

a byť dobre platený. V rámci nej vysvetlil, 

že Machine Learning (strojové učenie) ako 

disciplína pred desiatimi rokmi skoro 

neexistovala. Odvtedy sa z tejto oblasti stala 

jedna z najžiadanejších pozícií v IT. Čo 

vlastne Machine Learning výskumníci            

a inžinieri robia a ako sa stať jedným z nich. 

STAVEBNÍCTVO  

Ing. et Ing. Martin 

Maťašovský, MBA - 

Construsoft, Česká 

republika 

Pán Maťašovský je absolvent univerzity VUT 

v Brne a americkej Dominican University              

v Chicagu. Pracuje ako medzinárodný 

marketingový manažér spoločnosti 

Construsoft, ktorá pomocou moderných 

digitálnych technológií inovuje stavebníctvo. 

Má pod sebou viac ako 30 krajín v Európe            

i Latinskej Amerike. Zaoberá sa 

implementáciou CDE riešení do spoločností                   

a vývojom moderných technológií ako je 

zmiešaná realita a ich samotné využitie           

v stavebných procesoch. 

Práve Budúcnosť zmiešanej reality 

v stavebníctve bola témou jeho dnešnej 

zaujímavej prednášky.  

OBCHOD  

Dávid Stancel - 

Fumbi, Slovenská 

republika 

Dávid vyštudoval ekonómiu na Masarykovej 

univerzite v Brne a Master of Science                 

v odbore Digitálnych mien na Univerzite                 

v Nikózii na Cypre. Pracoval ako IT auditor           

a konzultant v PwC Slovensko, v súčasnosti 

je na pozícii CTO v spoločnosti Fumbi 

Network. Dávid často prednáša                                

o kryptomenách a blockchaine na 

medzinárodných fórach, konferenciách či 

univerzitách. 

Kryptomeny boli témou aj jeho dnešného 

príspevku na videokonferencii s názvom 

Kryptomenová revolúcia.  



ZÁVER 

V rámci videokonferencie sme mali možnosť 

zapojiť sa aj do súťaže.  

Určite to bola pre nás zaujímavá skúsenosť 

s množstvom nových poznatkov 

z rozmanitých oblastí. 

P. foto M. + internet 
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       PRÍBEHY UKRYTÉ V KNIHÁCH 

 

Projekt bol zrealizovaný vďaka  

Participatívnemu komunitnému  

rozpočtu TSK 

 

 

 

 

Príbehy ukryté v knihách 
- nová rubrika nášho časopisu. 

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

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

Ak máte radi romantické príbehy, odporúčam 

vám román Anny Todd After: Bozk. Jeho 

hlavnou hrdinkou je Tessa -  slušne vychované 

dievča, ktoré randí s milým, spoľahlivým 

chlapcom. V živote má jasný 

cieľ, ambície a matku, ktorá 

dohliada, aby to tak zostalo. 

,,Mám pocit, ako keby som 
bola ľad a on oheň. Úplne 
odlišný a pritom rovnaký.“ 

Lenže hneď v prvý deň na 

vysokoškolskom internáte 

narazí na Hardina, chalana so 

strapatými hnedými vlasmi, 

sebavedomým britským 

prízvukom a s pírsingom               

v pere a ten jej nabúra všetky 

ideály, v ktoré dovtedy verila. 

Hardin však zďaleka nie je 

ideál. Je drzý, niekedy až odporný. Vzhľadom 

na jeho správanie by ho Tessa mala nenávidieť. 

A aj nenávidí, až kým sa s ním neocitne sama     

v jeho izbe. 

,,Hardin je ako droga. Zakaždým, keď 
dostanem maličký kúsok z neho, chcem 
viac a viac.“ 

Stačí jediný bozk. 

V jednej chvíli jej Hardin vraví, aká je 

nádherná, no vzápätí trvá na tom, že 

pre ňu nie je ten pravý a odstrkuje ju. 

Napriek svojim bezohľadným 

spôsobom Tessa pociťuje neodbytné 

nutkanie preniknúť mu hlbšie pod kožu 

a pod nánosom lží objaviť skutočného 

Hardina. 

 
,,To, že ťa nemiluje ako ty chceš, 
neznamená, že ťa nemiluje 
všetkým, čo má.“ 

Tessa má dokonalého priateľa. Prečo 

sa teda usiluje prekonať vlastnú 

urazenú pýchu a zbaviť Hardina 

predsudkov o poctivých dievčatách? 

Prečo dovolí, aby jej ubližoval? Žeby   

v tom bola láska? 

,,Niekedy je lepšie byť obklopený 
temnotou, ako byť oslepený svetlom.“ 

Tessin život už nikdy nebude taký ako 

predtým...                                  

Vanesa Vaváková 
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ANNA  RENEE  TODD 

Americká spisovateľka Anna Renee Todd sa 

narodila 21. marca 1989 v meste Dayton, 

v štáte Ohio. Vo veku 18 rokov sa vydala                

a spolu s manželom sa presťahovali do Fort 

Hood v Texase. Počas manželovho nasadenia 

do Iraku vystriedala rôzne zamestnania, 

predávala kozmetiku, pracovala aj na daňovom  

 

úrade. V súčasnosti žije s manželom a so 

synom v Los Angeles. 

Anna Todd sa stala známou predovšetkým 

vďaka populárnej knižnej sérii AFTER (Bozk, 

Sľub, Tajomstvo, Puto, Pred nami).  

Vždy rada čítala, hlavne romantické príbehy       

a milovala chlapčenské hudobné skupiny. Vo 

svojom debutovom románe After: Bozk spojila 

všetky svoje koníčky a splnila si svoj sen. 

Najprv bol jej prvý román publikovaný na 

verejnej sieti Wattpad, kde si ho prečítalo 1,95 

miliardy ľudí na celom svete. Pri písaní sa 

inšpirovala členom úspešnej britskej 

chlapčenskej skupiny One Directon Harrym 

Stylesom                  

a vytvorila 

skvelú 

fanúšikovskú 

fikciu. Filmové 

práva zakúpila 

spoločnosť 

Paramount 

Pictures. 

Časopis 

Cosmopolitan označil Annu za „najväčší 

literárny fenomén svojej generácie“. Séria After 

začala vychádzať knižne v roku 2014 a odvtedy 

ju preložili do 35 jazykov a predalo sa z nej 

viac ako 12 miliónov výtlačkov. Stala sa 

bestsellerom v krajinách po celom svete 

vrátane Talianska, Nemecka, Francúzska                   

a Španielska. Anna Todd sa podieľala aj na 

filmovej adaptácii prvých dvoch dielov ako 

producentka a scenáristka a odvtedy napísala 

ďalších osem románov, napríklad Najjasnejšie 

hviezdy, Ženy z rodu Springovcov.             
                                                                                           RR 
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JEDEN Z NÁS 
 Usmievavého mechatronika Andreja z 3.A získal 

nevšedný šport - BMX freestyle. Zúčastnil sa 

viacerých súťaží, stal sa vicemajstrom Slovenska 

v dvoch disciplínach a nedávno sa vrátil zo svetovej 

súťaže, ktorá sa konala v španielskej Barcelone. To 

bola príležitosť na krátky rozhovor. 

Stručne nám predstav šport, ktorému sa 

venuješ. 

BMX  (skratka z angl. bicycle motocross) je 

jedna z foriem cyklistiky so špeciálne 

upravenými bicyklami, ktoré majú priemer 

kolies zvyčajne 20 palcov. Existujú dve formy 

BMX. Jednou sú preteky na prírodných 

tratiach a druhou je predvádzanie trikov                

a skokov. Predvádzanie trikov a skokov sa 

volá freestyle a delí sa na flatland, street, dirt, 

park a halfpipe. A ja sa venujem práve tej 

druhej forme. Freestyle BMX sa považuje za 

určitý druh adrenalínového športu. BMX 

freestyle sa väčšinou jazdí v skateparkoch, 

BMX zónach, ale aj na ulici takzvaný BMX 

freestyle street style. Pri všetkých freestyle 

disciplínach sa triky známkujú podľa ich 

obtiažnosti a spôsobu prevedenia. 

Odkedy sa venuješ tomuto športu a ako si 

sa k nemu dostal? 

Jazdím na BMX už pomaly ôsmy rok, takže 

som začal, keď som mal asi 10 rokov                   

a k tomuto druhu športu som sa jednoznačne  

 

dostal vďaka môjmu bratovi, ktorý začal 

jazdiť o niečo skôr. 

BMX freestyle má niekoľko disciplín.  

Ktorej sa venuješ najviac? 

Tak ako som spomínal, delí sa na flatland 

(jazda na rovnej spevnenej ploche cca 5x5m, 

veľmi podobné krasojazde), dirt (jazda na 

tratiach zložených z niekoľkých hlinených 

skokov, triky sa robia vo vzduchu), 

street (jazda na nižších prekážkach, 

prekonávajú sa rôzne schody, múry, lavičky, 

zábradlia) a park (jazda na rampách 

a rádiusoch, triky sa robia prevažne vo vyššej 

výške vo vzduchu). Najviac som sa kedysi asi 

venoval tomu parku, ale čím som starší, tým 

viac zisťujem, že má bavia všetky disciplíny, 

až na ten flatland. 

Je pravda, že disciplína BMX sa stala 

olympijskou disciplínou? 

Dobrá otázka. Áno, je pravda, že BMX sa stal 

v roku 2020 olympijským športom. A to som 

si myslel, že také niečo je nereálne, pretože 

odjakživa to bol proste freestyle. 

Kde a ako často trénuješ? 

Väčšinou chodím do Šurian, Bratislavy, 

Žiliny, Malaciek, Hodonína a na Myjavu. Ale 

čo sa týka samotného jazdenia, jazdím všade, 

kde sa len dá. Kedysi som jazdil častejšie, 

bolo to aj každý deň. Ale teraz tak trikrát do 

týždňa, podľa toho, aké je počasie a akú mám 

do toho chuť. 
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Ako vyzerá tvoj bežný tréning? 

No väčšinou sa pred jazdením rozhýbem, aby 

som neprišiel ľahko k úrazu. Ďalej si začnem 

opakovať určité triky. Niekedy idú na prvý 

pokus a niekedy nie. A ešte sa aj učím nejaký 

nový trik, poprípade, ktorý mi napadne. 

Ktoré z trikov, ktoré predvádzaš, sú pre 

teba najnáročnejšie? 

Určite sa ich tam nachádza viac, ale také 

najťažšie sú double tailwhip - dvojité 

pretočenie rámu, potom 720 - to sa v podstate 

otočím s bicyklom celý o 720 stupňov, ďalej 

backflip - salto dozadu a podobne. 

Akých súťaží si sa zúčastnil? 

Väčšina súťaží, ktorých som sa zúčastnil, boli 

na Slovensku – rôzne slovenské poháre. Ale 

bol som aj na súťažiach v Česku, v Poľsku,   

 

v Holandsku a nedávno aj na svetovej súťaži 

v Španielsku v Barcelone. 

Aké sú tvoje najväčšie športové úspechy? 

Asi najväčšie úspechy boli minuloročné. A to 

vicemajster Slovenska v kategórii park a 

takisto vicemajster Slovenska v kategórii dirt. 

Máš aj nejaký športový vzor? 

Tak ako asi každý športovec má alebo mal 

nejaký ten vzor, aj ja, keď som bol mladší, 

som ich mal viacej a čerpal som od nich 

inšpiráciu. Aj teraz sa dvaja – traja nájdu. 

Aké sú tvoje ďalšie športové plány? 

Ďalšie plány? Zdokonaľovať sa a neprestávať 

s týmto športom, pretože mi dodáva silu do 

života .  

Čo ti šport berie a čo ti dáva?  

Berie tak akurát 

čas, ale vôbec mi 

to nevadí a sem- 

-tam nejaké 

zranenie, ale to  

k tomu patrí. 

Naopak, tento 

šport mi dáva 

možnosti 

precestovať nové 

miesta, krajiny, 

spoznávam 

vďaka tomu veľa 

dobrých ľudí          

a ešte jednu 

hlavnú vec a to 

je tá príjemná 

energia, keď si 

človek môže 

zajazdiť                     

s kamarátmi. 

Za rozhovor ďakuje 

redakčná rada, foto: 

rodinný album 

Andreja Szaba 
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Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 

-  zábavná, ukecaná, hlučná 

-  vtipná, úprimná 

-  chaotická 

-  divočina 

-  dobrá, múdra 

-  rôznorodá, priateľská, uvoľnená 

-  v pohode 

-  priemerná 

-  divná, ale dá sa 

 

Čo vám vyučujúci vyčítajú?  
● nepozornosť, hlučnosť 

● lenivosť 

● vyrušovanie 

● používanie mobilov na hodinách 

● nedostatok aktivity 

● nenosenie rúška 

● neprezúvanie 

● nedostatočnú úpravu zošitov 

● neskoré príchody 

● nezáujem o učenie 

 

Za čo vás chvália? 
▲ za správne odpovede 

▲ keď sme aktívni na hodinách 

▲ keď poslúchame 

▲ keď si konečne aspoň niekto urobí domácu úlohu 

▲ za dobrý prospech 

 

▲ keď počúvame 

▲ keď sa správame slušne 

▲ za nič 

▲ oni nás chvália? 

 

Najvtipnejší človek z triedy  

☻ Tomáš Sadloň (9) 

☻ Alex Janek (5) 

☻ MN – Dominik Letko (5) 

 

Najzodpovednejší človek z triedy 

♣  Simona Bellayová (11) 

♣  Lucia Fridrišková (5) 

♣  MN – Daniel Jankových (5) 

 

Najmúdrejší človek z triedy 

♦  Simona Bellayová (14) 

♦  Michaela Hutyrová (9) 

♦  MN – Daniel Jankových (6) 

 

Najvyšší z triedy 

▓  Adam Nosko (194 cm) 

 

Najnižší z triedy  

▪  Katarína Ďurišová (156 cm) 
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Najukecanejší človek z triedy  

◘  Tomáš Sadloň (15)  

◘  MN – Dominik Letko (7)                                                   

 
Najlepší športovci triedy 

♠ futbal – Brezina, Marušic, Nosko, Valko 

♠ volejbal – Lukáš Plačko 

♠ floorball – Jakub Sycha 

♠ basketbal – Tomáš Minarech 

♠ kulturistika, parkour – Lukáš Barca 

♠ jazdectvo – Lucia Rezbáriková 

♠ box – Peter Palušný 

 

Umelecky zameraní ľudia triedy  
♫  Marek Hudeček  – gitara 

♫  Palušný, Duga – kreslenie 

♫  Tomáš Vandlík – klavír 

♫  Timotej Klena - folklór 

 

Kto sa prvý ožení/vydá?        
♥  Lucia Rezbáriková (7) 

♥  Tomáš Rehuš (5) 

♥  Marian Kozumplík (5) 

 

Kto to dotiahne ďaleko? 

  Daniel Jankových – podnikanie a práca                

na strojoch, budúci majster 

  Peter Palušný – práca na strojoch 

  Tomáš Sadloň – ekonomika, politika, vlaky 

  Simona Bellayová – architektúra 

  Lukáš Plačko – volejbal 

  Brezina, Marušic – futbal 

  Lucia Rezbáriková – jazdectvo 

  Alex Janek  – stand up komik 

  Filip Ochodnický - kulturistika 
 

Najlepší zážitok triedy?  
  prax s p. Františkom Coufalíkom 

  API s Mgr. Slavomírom Mosným 

  turnaj v streetballe na konci školského roka  

  dištančné vzdelávanie (pardon, nemám 

kameru, vypadol internet...)  

 

 

 

Najobľúbenejšie predmety 

 telesná a športová výchova (15), slovenský 

jazyk a literatúra (10), aplikovaná informatika (6), 

prax (6) 

 

Najťažšie predmety 

 aplikovaná matematika (10), matematika (9), 

technická chémia (6), nemecký jazyk (5), 

technické kreslenie (4) 

  

Aká je vaša triedna? 

 výrečná    

 prísna 

 v pohode 

 komunikatívna 

 ochotná 

 fajná 

 momentálne chorá 

 dá sa 
 

Čo vám v škole najviac chýba? 

  dlhšie prestávky, kratšie hodiny 

  jedáleň priamo v škole 

  vynovené učebne – farebné, s novou podlahou 

  automat na horúce nápoje 

  možnosť dobytia telefónu 

  ľahšie písomky 

  viac dievčat 
 

Čo by ste zmenili na vašej triede? 

  nič, s triedou som spokojný 

  aby sme boli viac spoločenskí 

  niektorých spolužiakov 

  neochotu pomôcť slabším 

  niektorým pridal viac inteligencie 

  pridal by som do triedy viac dievčat 

  viac pekných chlapcov 
   Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa  

opakujúcich odpovedí v ankete triedy              

foto:  M.  
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ČO PREZRADILI MENÁ? 

Krstné mená nás sprevádzajú celým naším 

životom. Ich výber je v plnej kompetencii 

rodičov. V dávnej minulosti, ako som sa 

mohla dočítať, nebolo až také samozrejmé, že 

ľudia dostávali meno hneď po narodení. 

Nebolo takisto také samozrejmé, že mali 

mená dve (krstné meno a priezvisko), ako 

tomu je teraz. Spočiatku mená dostávali tzv. 

ľudia z vyššej vrstvy a vojaci. Zaujímavosťou 

bolo aj to, že mená dostávali až v dospelom 

veku. Takže deti obvykle mená nemali. 

Spočiatku bolo zaužívané používanie len 

jedného mena, ale postupom času v závislosti 

na rôznych spoločenských, historických a 

jazykových podmienkach sa začali používať 

dvoj, troj a aj viacslovné mená. A tak sa 

začali ľudia od seba odlišovať. Meno sa 

stávalo neoddeliteľnou súčasťou každej jednej 

bytosti. 

A my sme pátrali, aký význam majú mená 

našich pani profesoriek a pánov profesorov.
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 bratia Beranovci  počas štúdia na SPŠ Myjava     

V dnešnom čísle časopisu prinášame ďalšiu časť rubriky približujúcej osudy a názory 

bývalých študentov našej školy. Tentokrát vám predstavíme absolventa, s ktorým ste sa ku 

koncu uplynulého školského roka mohli stretnúť na hodinách dejepisu a telesnej výchovy              

v rámci pedagogickej praxe organizovanej v spolupráci s Prešovskou univerzitou.              

Zoznámte sa prosím. JAKUB BERAN 

Jakub pred rokmi študoval na našej priemyslovke spolu so svojím dvojčaťom – bratom 

Matejom. Pri tejto príležitosti sme sa so žiadosťou o rozhovor obrátili aj na neho. Preto ešte 

jedno zoznámenie. MATEJ BERAN   

Pamätáte sa, čo pred rokmi rozhodlo, že ste 

si po skončení ZŠ vybrali práve myjavskú 

priemyslovku? 

Jakub: Pochádzam z Považskej Bystrice a na 

Myjavu som hlavne prišiel hrať futbal. SPŠ 

Myjava som si zvolil, pretože som nevedel, či 

chcem po strednej škole pokračovať aj na 

vysokej škole. 

Matej: V prvom rade som zohľadnil možnosť 

okamžitého uplatnenia sa v praxi hneď po 

skončení strednej školy aj bez vysokej školy.  

V ktorých rokoch a aký študijný odbor ste 

študovali na SPŠ Myjava? 

Jakub: Bolo to v rokoch 2013-2017, študoval 

som mechatroniku (úspešne aj doštudoval)  

Matej: Presne rovnako ako braj Jakub. 

Ako spomínate na vaše stredoškolské časy? 

Jakub: Keď sa ohliadnem späť, rád by som sa 

vrátil do svojich stredoškolských čias aspoň 

na chvíľu. 

Matej: S úsmevom. Keby bola možnosť, 

určite by som si ich rád zopakoval.  

Ako s odstupom času hodnotíte úroveň SPŠ 

Myjava? 

Jakub: Úrovňou vzdelania ju hodnotím dobre. 

Naučil som sa všetko, čo som potreboval. So 

súčasnými záľubami by som si však vybral 

inú strednú školu (súkromnú). 
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Matej: Pri nástupe do školy ešte bola úroveň 

celkom vysoká. 

Na školskom kole SOČ počas štúdia na SPŠ Myjava 

Myslíte si, že sa dnešní stredoškoláci líšia 

od tých počas vášho štúdia? 

Jakub: Nemyslím si. Už aj my sme boli 

„skazená generácia“ a na mobiloch, kedy sa 

dalo.  Problém dnešnej mládeže je už na 

základných školách. 

Matej: Jednoznačne. Doba ide stále dopredu. 

Navyše ich štúdium narušuje aj pandémia.  

Štúdium na ktorej vysokej škole ste si 

vybrali po absolvovaní maturitných 

skúšok? 

Jakub: Vybral som si štúdium na Prešovskej 

univerzite v Prešove. Odbor: telesná výchova 

a dejepis.  

Matej a aké boli vaše ďalšie kroky po 

ukončení stredoškolského štúdia? 

Matej: Po skončení štúdia som sa rozhodol 

zamestnať a venovať sa remeslu.  

Čo je na vysokoškolskom štúdiu najľahšie 

a naopak, čo vám spôsobuje najväčšie 

problémy.  

Jakub: Asi socializácia.  Najväčšie 

problémy mi spôsobuje kvantum predmetov     

a obrovské množstvo vedomostí, ktoré sa od 

nás vyžadujú z každého predmetu. 

Pre vás Matej čo bolo najťažšie v práci             

a naopak, v čom vidíte výhody svojho 

súčasného zamestnania? 

Matej: V práci sú očakávania vašich 

nadriadených vyššie, čo prináša väčší tlak. 

Zložitá je všeobecne aj práca s ľuďmi. Za 

veľkú výhodu v zamestnaní považujem 

finančnú nezávislosť, väčšiu zodpovednosť, aj 

reálnejší pohľad na chod spoločnosti. 

Aké sú vaše plány v najbližšej budúcnosti  

a po skončení vysokej školy? 

Jakub: Chcel by som vycestovať za hranice, 

konkrétne do Kanady za vzdelaním a prácou, 

ale pohrávam sa aj s myšlienkou 

absolventskej stáže na zahraničnej škole. 

Matej a vaše plány v najbližšej 

budúcnosti? 

Matej: Mám v pláne zdokonaľovať sa vo 

svojom remesle a chcel by som to spojiť               

s cestovaním po svete. 

Jakub – WestHam camp v Šamoríne  
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Čomu sa najradšej venujete vo voľnom 

čase? 

Jakub: Vo voľnom čase najradšej trávim čas 

športovaním, posilňovním a čítaním náučnej 

literatúry. V najbližších mesiacoch chcem            

k týmto aktivitám zaradiť aj štúdium cudzích 

jazykov. 

Matej: Vo voľnom čase sa najradšej venujem 

športu, aktívnemu pohybu. Tiež rád trénujem 

myseľ a sústredie hrami, napríklad hrám šach. 

Jakub – kurz trénerstva futbalu 

HOLANDSKÁ ŠKOLA (Vranov nad Topľou) 

Čo považujete v živote za 

najdôležitejšie? 

Jakub: Pre mňa osobne je to 

neustála práca na sebe. Chcem za 

sebou nechať pozitívny odkaz,           

z ktorého budú čerpať inšpiráciu 

ďalšie generácie. Riadim sa heslom: 

„Ak chcete zmeniť svet, musíte 

začať od seba!” 

Matej: V živote považujem za 

najdôležitejšiu slobodu a vlastnú 

spokojnosť. Záleží aj na spôsobe, 

akým si človek stanoví priority, aby bol 

spokojný s tým, ako svoj život prežil. 

Na záver  - čo by ste zaželali súčasným 

študentom, prípadne profesorom 

priemyslovky? 

Jakub: Všetkým želám predovšetkým veľa 

zdravia a šťastia či už v skole, ale hlavne        

v živote. Študentom prajem úspešné 

ukončenie štúdia, nech sa im podarí naplniť 

ich životné ciele a skrytý potenciál. 

Profesorom z priemyslovky želám ešte veľa 

úsmevných dní za katedrou.  

Matej: Študentom by som rád 

poprial veľa šťastia pri 

maturitných skúškach. Veľa 

pekných zážitkov a chuť do 

učenia, pretože si myslím, že                

v živote sa im vedomosti zo SPŠ 

Myjava určite zídu. 

Mojim bývalým pedagógom 

prajem veľa trpezlivosti s dnešnou 

i budúcimi generáciami. Pevné 

zdravie im a ich rodinám. 

.  

 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: rodinný album bratov Beranovcov 
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OTESTUJ  SVOJE VEDOMOSTI 
 

1. Z akých rýb väčšinou pochádza kaviár? 

a) losos 

b) pstruh 

c) jeseter 

 

2. Čo vymyslel 

Alexander Graham 

Bell? 

a) žiarovku 

b) telefón 

c) televíziu 

 

3. V ktorej krajine by si hľadal Drážďany? 

a) Nemecko 

b) Belgicko 

c) Poľsko 

 

4. Koľko sérií mal seriál Priatelia?  

a) 8 

b) 12 

c) 10 

 

 

 

 

 

5. Aká šťava sa používa v nápoji Bloody 

Mary? 

a) paradajková  

b) brusnicová 

c) mrkvová 

 

6. Ako sa volá prvý 

farebný film, ktorý 

získal Oscara za 

najlepší film? 

a) Snehulienka 

a sedem trpaslíkov 

b) Odviate vetrom 

c) Čarodejník z krajiny Oz 

 

7. Ktorá je najmenšia planéta v slnečnej 

sústave? 

 
 

a) Merkúr 

b) Urán 

c) Pluto 

 

8. V ktorej 

krajine by ste 

našli 

zrúcaninu 

Chichén Itzá?  

a) Peru 

b) Čile 

c) Mexiko 

 

9. Ako sa volá najmladšia dcéra Homera 

a Marge 

v Simpsonovcoch? 

a) Maggie  

b) Lorrie 

c) Cindie 

 

10. Ktorý/-á americký/-á 

autor/-ka napísal/-a 

román Nezabíjajte 

vtáčika? 

a) Alice Walker 

b) Toni Morrison 

c) Harper Lee 

 
Správne odpovede: 1c, 2b, 3a, 4c. 5a, 6b, 7a, 8c, 

9a, 10c 

 

K. 
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VIETE, ŽE... 

Výstavba 

Eiffelovej 

veže bola 

dokončená 

v roku 1889 

pre svetovú 

výstavu 

v Paríži.          

Na jej 

vybudovanie 

bolo 

potrebných 

300 

robotníkov, 

18 038 predpripravených železných dielov 

a 2,5 milióna nitov. Každý rok ju priemerne 

navštívi viac ako 7 miliónov ľudí z celého 

sveta. Ak chcú ísť na vrchol peši, musia 

prejsť 1665 schodov. Počas druhej svetovej 

vojny, pri návšteve Hitlera, Francúzi schválne 

skrátili káble na výťahu. To preto, aby Hitler 

musel zostávajúcu časť vyšliapať po svojich. 

Výťahy ostali 

nefunkčné až 

do roku 1946, 

kedy boli 

opravené. 

Nomofóbia je 

strach z bytia 

bez mobilu či 

iného 

elektronického 

zariadenia. 

Nomofobici 

majú chorobný strach, že zostanú mimo 

dosahu signálu, vybije sa im batéria, či niekde 

zabudnú telefón.  

Bulhar Marin Zdravkov od svojich 

jedenástich rokov sníval o tom, že si dá 

úradne zmeniť meno na Manchester United 

podľa svojho obľúbeného futbalového klubu. 

Naozaj sa mu to podarilo. 

Cigaretové ohorky vyhrávajú prvé miesta v 

rebríčkoch, ktoré zobrazujú najčastejší odpad 

nachádzajúci sa v moriach a oceánoch. Ulice 

na tom nie sú inak. Možno aj vás prekvapí, že 

cigaretové filtre nie sú z papiera ani z bavlny, 

ale z plastu. Z prieskumu tiež vyplynulo, že 

ohorky najčastejšie odhadzujú na zem muži, 

mladí ľudia a ľudia s nižším vzdelaním. 

Priemerné štvorročné dieťa sa za deň opýta 

okolo 450 otázok. 

Autorkou loga spoločnosti Nike je študentka 

Carolyn Davidson, ktorá zaň v roku 1975 

dostala iba 35 dolárov. Svetoznámy symbol 

predstavuje krídla gréckej bohyne Nike. Tá 

inšpirovala bojovníkov k víťazstvu. 

Mozog jedného človeka vyprodukuje za deň 

viac elektrických impulzov ako všetky 

telefóny na svete dokopy. Nervové impulzy 

vysielané z mozgu sa šíria rýchlosťou 119 

metrov za sekundu. 

Iba 7% ľudskej populácie sú ľaváci. 

Málokto si všimne, že              

v logu slávnych 

cyklistických pretokov LE 

TOUR DE FRANCE sa 

nachádza cyklista. Pozrite sa 

lepšie – písmeno R tvorí telo 

cyklistu a slnko sa stáva 

kolesom bicykla! 

 

Spracoval B., foto: internet
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO  

VZDELANIA 

Jeleň má 

toľko rokov, 

koľko má 

odbočiek na 

parohoch 

U väčšiny jeleňov 

toto pravidlo však 

platí len na 

začiatku života. Jednoročný jeleň získa 

parožie skladajúce sa z dvoch malých 

„púčikov“. Ďalší rok vznikne parožie 

v podobe vidlice, pričom u väčšiny jeleňov 

má každá vetva dve ukončenia, ale 

u niektorých až tri. Parožie je každoročne 

väčšie, ale rýchlosť rastu a pribúdanie nových 

ukončení závisí od genetickej výbavy a od 

zdravia zvieraťa. Vodcovské jedince, ktoré 

vyhrali nad všetkými rivalmi v revíri, sú po 

jednej sezóne zvyčajne také vyčerpané, že 

v ďalšej sezóne si svoje postavenie nedokážu 

udržať a ich parožie sa zase zmenší. 

Vojaci terakotovej armády majú 

individuálne tváre 

Slávni hlinení bojovníci, strážiaci hrobku 

čínskeho cisára Čchi Chuanti (259 – 210 pred 

n. l.) sú odlievaní do formy. Predná a zadná 

dutá časť drieku sú spojené podobne ako 

dnešné čokoládové figúrky. Hlavy a ruky sa 

tiež odlievali do foriem, ale potom sa 

nasadzovali jednotlivo tak, aby držanie rúk 

a hlavy vyzeralo individuálne. Potom umelci 

vytvorili ešte detaily tvárí, uniforiem a účesov 

z jemnejšej hliny. Z toho vznikla domnienka, 

že modelmi bolo skutočných 6000 mužov. 

Čudný spôsob počítania pri tenise 

pochádza z Anglicka 

Ak niekde v Európe nezodpovedalo 

akékoľvek počítanie desiatkovej sústave, do 

podozrenia upadli vždy Briti. Spôsob 

počítania priebežných výsledkov pri tenise 

však pochádza z Francúzska. V ranom 

novoveku sa tam tenis hrával o peniaze. 

Príslušné mince mali hodnotu 15, 30 a 45 

sous. Zo 45 sa zrazu stalo 40. Príčinou bola 

pravdepodobne nedbanlivá výslovnosť. Tenis 

vraj vynašli francúzski rehoľníci, ktorí do hry 

údajne zapájali aj strop krížovej chodby 

v kláštoroch.  

Zapaľovače sú modernejšie ako 

zápalky 

Prvý zapaľovač zhotovil v roku 1816 Johann 

Wolfgang Döbereiner. V jeho zapaľovači 

vznikal pri reakcii kyseliny chlorovodíkovej 

so zinkom vodík, ktorý v prítomnosti 

platinového katalyzátora vzplanul. Zápalky 

s fosforovou hlavičkou, ktoré trením samy 

vzbĺkli, vyrobili až v roku 1832. Tieto prvé 

zápalky však vzplanuli príliš ľahko, stačilo aj 

najnepatrnejšie trenie. Döbereinerov žiak 

Rudolf Christian Böttger vyrobil bezpečné 

zápalky so sírovými hlavičkami, u ktorých 

nedochádzalo k samovznieteniu.  

Podľa publikácie 1000 omylov všeobecného vzdelania 

spracoval P., foto: internet
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 
 

Ide podnapitý Detvanec 

autom a zastaví ho 

policajná hliadka. Prídu 

k nemu a jeden                  

z policajtov sa ho pýta:  

- Pán vodič, mohli by ste 

nám fúknuť?  

Detvanec sa na nich 

pozrie a hovorí:  

- Samozrejme, a ktorému 

prvému? 

Policajt:  

- Pán vodič, ste hluchý? 

Niekoľkokrát som na vás 

kričal, aby ste zastavili.  

Vodič:  

- Aha, myslel som si, že 

hovoríte: - Dobré ráno, pán 

poslanec.  

Policajt:  

- Prepáčte, je tu veľký hluk, 

pán poslanec. 

Dvaja chlapi sa rozprávajú:  

- Nevidel si Jana?  

- Leží v nemocnici                         

s rozbitou hlavou.  

- Vážne?! Veď ešte včera 

som ho videl v bare                       

s krásnou blondínkou.  

- No veď práve, aj jeho žena 

ho tam videla! 

Hovorí manželka 

manželovi: 

- Chcela by som ísť do 

Paríža. 

- A načo, prosím ťa? 

- Potrebujem topánky, 

kabelku, klobúk a kabát. 

- Veď to všetko môžeš 

kúpiť aj tu. 

- Výborne, len to som 

chcela počuť!!!  

 

Zoznamovanie v roku 2021: 

- Slečna, máte veľmi pekný 

respirátor. Nešla by ste so 

mnou do karantény?  

 

Opitý chlap príde domov 

totálne „na šalát“. 

Manželka vraví: 

- Keď som si ťa brala, bola 

som asi slepá a hluchá. 

- No vidíš z koľkých 

diagnóz som ťa vyliečil.  

 

- Ešte do pondelka 

minulého týždňa som mal 

lekára, teplé jedlo, fitko, 

telku, všetko. Teraz som na 

ulici.  

- Čo sa stalo? Nejaké 

rodinné problémy? 

- Nie, prepustili ma 

z väzenia. 

 

Na dvere majiteľa zlatníctva 

niekto v noci zabúcha 

a vojdú maskovaní lupiči so 

zbraňou. 

- Chceme zlato! 

- A koľko toho zlata? 

- 100 kg, - odpovie lupič. 

- A môže byť aj 106? 

- Môže... 

- Zlatooo, prišli si po teba! 

 

- Čo by sa stalo, keby psy 

začali rozprávať? 

- Človek by stratil aj 

posledného priateľa... 

 

Večer sa manžel omylom 

napil vody namiesto 

slivovice. Nesmierne sa 

vyľakal, že stratil chuť. 

 

Vystúpia dve blondínky 

z auta a vo vnútri si 

zabuchnú kľúč. Jedna sa 

pokúša otvoriť dvere 

pilníkom, druhá rukami. 

Vtom začína hrmieť a jedna 

druhej hovorí: 

- Ježiši, Blanka, začína 

pršať a my sme nezatiahli 

strechu! 
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60-ročný milionár sa oženil 

a usporiadal veľkú 

svadobnú hostinu. Priatelia 

sa ho spýtali, ako sa mu 

podarilo uloviť takú                

23-ročnú krásku.  

- Jednoducho, - hovorí 

milionár, - klamal som 

o svojom veku. 

- Čo ste jej povedali? 

- Že mám 89! 

 

Chlapík ide k doktorovi 

a hovorí:  

- Pán doktor, žena ma 

pravidelne podvádza. Viem 

o tom. A mne nerastú 

parohy! 

- Ale, to sa len tak hovorí, 

že keď vás niekto 

podvádza, tak ste 

PAROHÁČ. 

V skutočnosti vám parohy 

nenarastú. 

- To ako vážne? Dáte na to 

svoje lekárske slovo? 

- Áno, nemusíte sa báť. 

- Uf, to sa mi uľavilo. 

Normálne som sa bál, že 

mám nedostatok vápnika! 

 

 Ide Matovič s Hegerom 

a zrazu cez cestu lezie malý  

 

had. Heger hneď priskočí 

a háďa rozmliaždi.  

Matovič: - Čo si to spravil? 

Nemôžeš zničiť každého, 

kto sa nám postaví do cesty! 

Máme demokraciu a každý 

má právo ísť svojou 

vlastnou cestou.  

Idú ďalej a zrazu pred nimi 

začne poskakovať žaba. 

Matovič zrýchli a jediným 

šliapnutím ju rozpučí na 

kašu.  

Heger nechápavo krúti 

hlavou: - Ale veď pred 

chvíľou si vravel, že každý 

môže ísť svojou cestou...! 

Matovič: - Ale majú sa 

plaziť, nie vyskakovať! 

 

Moja žena mi naznačovala, 

čo chce na nadchádzajúce 

výročie.  

Povedala? – Chcem niečo, 

čo prejde z 0 na 150 za              

3 sekundy.  

Tak som jej kúpil osobnú 

váhu. A hádka začala... 

 

Rozprávajú sa dvaja 

policajti: 

- Vypočítal som si, že tento 

rok pripadne Silvester na 

piatok. 

- Len aby nebolo 

trinásteho, - hovorí druhý.  

 

Vraveli, že do obchodu 

stačí ísť s rúškom 

a rukavicami. Vyzeral som  

 

tam ako blbec. Ostatní mali 

aj nohavice a tričko.  

 Blondínka je v kostole na 

pohrebe a zrazu sa hlási: 

- Prosím vás, aké tu máte 

heslo na wi-fi? 

- Majte Boha pri sebe! 

- A všetko malým? 

 

Už je to desať rokov, čo 

kamarát so slzami 

v očiach vybehol na 

chodbu a kričal: 

- Je to chlapec! Je to 

chlapec! 

Odvtedy sme v thajskom 

bordeli už neboli.  

 

Ako privítať návštevu: 

- Upratané, navarené 

a napečené sme mali včera. 

Škoda, že ste to nestihli. 

 

Syn si pýtal od mamy 1 €. 

Chcel ju dať živej soche, 

aby sa pohla. 

Mama mu vysvetlila, že 

socha sa určite pohne aj 

vtedy, keď 1 € vezme 

z klobúka pred ňou.  

 

Najlepšia diéta je tekutá. Po 

piatom poháriku je so 

svojím vzhľadom spokojný 

každý. 
Z., obrázky: internet 
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ZO ŠPORTU 
Streetball + volejbal 

V uplynulom školskom roku nás dištančné 

vzdelávanie na dlhé mesiace uvrhlo do 

sociálnej izolácie. Preto sme uvítali, že aspoň 

posledné týždne školského roka sme sa mohli 

zoči-voči stretávať so spolužiakmi a užívať si 

študentský život. Jeden z posledných 

školských dní sme venovali športu. Každá 

trieda zostavila streetbalový alebo 

volejbalový tím, prípadne oba a s plným 

športovým nasadením sme sa pustili do 

zápolenia. Ako to dopadlo? 

STREETBALL 

1. miesto 3.A 

2. miesto 1.A 

3. miesto 1.B 

4. miesto 2.A 

5. – 6. miesto 2.B 

5. – 6. miesto 2.C 

 

 

VOLEJBAL 

1. miesto 1.B 

2. miesto 3.C 

3. miesto 1.A 

4. miesto 3.B 

5. – 6. miesto 2.B 

 

 

Súťažiacim ďakujeme za skvelé športové 

výkony a divákom za neúnavné 

povzbudzovanie. Dúfam, že si o rok dáme 

odvetu.  
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Cezpoľný beh 

Rýchlonohé dievčatá a chlapci – Karin 

Kubová, Diana Láslová, Lucia 

Rezbáriková, Ema Žitňanská, Tomáš 

Jankových, Marek Miča a Andrej Valko 

14. októbra 2021 reprezentovali farby 

myjavskej priemyslovky v okresnom kole 

v cezpoľnom behu. Úspešnejší boli tentokrát 

chlapci, ktorí postúpili do krajského kola, 

ktoré sa konalo v Dubnici nad Váhom             

27. októbra 2021.  

 Futsal 

20. október 2021 sa niesol v znamení 

okresného kola vo futsale chlapcov. V derby 

s Gymnáziom Myjava nás reprezentovali 

Roman Fridrišek, Martin Jankovič, 

Sebastián Jankovič, David Kocák, Šimon 

Mareček, Marek Miča, Tomáš Mišík, Ján 

Sebastián Šimek a Jakub Varsavík. Zápas 

v riadnom hracom čase skončil spravodlivou 

remízou 1:1, keď za našu priemyslovku 

skóroval Tomáš Mišík. Penalty nakoniec 

rozhodli v prospech nášho súpera.  
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Športový deň 

V stredu pred jesennými prázdninami sme 

my, študenti prvého a druhého ročníka, hrali 

v školskej telocvični basketbal a volejbal. Do 

turnaja v basketbale boli zapojené všetky štyri 

triedy, na volejbal sa prihlásili tri triedy.  

A veruže bolo na čo pozerať!!! Výkony 

a finty hodné Michaela Jordana, všetci boli 

zanietení, bojovali o každú loptu, o každý 

bod.  

Najlepší basketbalisti boli v 1.B. Prví vo 

volejbale zas skončili študenti 2.A. 

Blahoželáme! Dôležitejšie však bolo, že sme 

mali doobedie plné pohybu, zábavy a všetci 

sme si to perfektne užili! A malá sladká 

odmena bola čerešničkou na torte. 
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Riešte hlavolam SUDOKU 
 

Ak vás zaujal hlavolam SUDOKU v minulých číslach nášho časopisu, 

prinášame jeho ďalšie pokračovanie. 

Ako riešiť SUDOKU? Vyplňte mriežku tak, aby každý stĺpec, riadok 

i štvorec s rozmermi 3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9. Čísla sa 

nesmú opakovať. Matematiku netreba, hru vylúštite iba logickou úvahou. 
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                                                           spájajú školy 

knihškoly   
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