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ÚVOD 



EXKURZIA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Dňa 22. 2. 2013 sa žiaci IV. Ci zúčastnili exkurzie do firiem v Liptovskom 

Hrádku. Navštívili firmu INOTESKA, s. r. o., ktorá sa zaoberá vývojom 

a výrobou elektronických a telekomunikačných zariadení, kde im pracovníci 

firmy ukázali postupy pri návrhoch dosiek plošných spojov a oboznámili ich 

s prácou na oddelení vývoja softwaru. Vo firme CERAGON NETWORKS s. r. o., 

ktorá sa zaoberá výrobou a inštaláciu vysokofrekvenčných vysielačov 

a príjmačov , navštívili špecializované ESD pracovisko, kde videli postup 

výroby vysielačov. 

Zaujímavosťou (a možno motiváciou pre žiakov našej školy) bol fakt, že 

v oboch firmách bol spomenutý nedostatok kvalifikovaných pacovných síl 

v oblasti elektrotechniky a informatiky (vo firme CERAGON aj jazykovo 

zdatných v anglickom jazyku). Taktiež p.Tomašáková z personálneho 

oddelenia upozornila na možnosť letných brigád vo firme CERAGON, ktorých 

ponuku zverejňujú na stránke: www.profesia.sk 

http://www.profesia.sk/


EXKURZIA VOLKSWAGEN - MARTIN 

Dňa 5. 4. 2013 sa žiaci III. Cs pod vedením Ing. Silvestera Švidroňa zúčastnila 

exkurzie do VW v Martine.  

Žiaci videli výrobu komponentov do prevodoviek pre rôzne typy automobilov 

vyrábaných koncernom Volkswagen, pozreli sa na ukážky sústruženia, 

frézovania, výroby závitov a kalenia, a taktiež boli oboznámení s históriou 

závodu VW a výrobným sortimentom. 

 



DEŇ UČITEĽOV 
Práca učiteľa veru nie je ľahkým chlebíkom, a neraz ani adekvátne finančne 

ohodnotená, no aj napriek tomu sú tu naši profesori stále pre nás. 

Odovzdávajú nám svoje skúsenosti, vedomosti, alebo poznatky. Práca učiteľa 

si veľa vyžaduje, je náročná, no hlavne po psychickej stránke.  

Dňa 27. 3. sme pre našich učiteľov pripravili program s odovzdávaním kvetov. 

Žiačka II. Ak Anička Poledňová napísala pre nich básničku, ktorú v časopise 

uverejňujeme. 







OBVODNÉ KOLO A KVALIFIKÁCIA 

LIPTOV VO FUTBALE SŠ

Dňa 8. 4. 2013 sa konalo obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ, kde sa 

naši žiaci umiestnili na 1. mieste pred Obchodnou akadémiou, Gymnáziom Š. 

Moyzesa a Spojenou školou. 

Dňa 22. 4. 2013 naši žiaci v kvalifikácii Liptov postúpili do krajského kola, kde 

tiež skončili na prvom mieste, pred Obchodnou akadémiou v LM. 

Všetkým hráčom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej 

školy. 

 

 

 

 





MATEMATICKÝ KLOKAN 

 

Mesiac január je už tradične mesiacom školského roka matematickej olympiády. Súťažilo sa v 

dvoch kategóriách B,C. 

Kategóriu C riešili žiaci prvých ročníkov 

Kategóriu B riešili žiaci vyšších ročníkov 

 

Vyhodnotenie 

 

Kategóriu C riešili 8 žiaci 

Z triedy : I.C – Šujanský Michal, Víglaš Marek, Sitek Martin 

 I.B – Marko Miloš, Šefranko Jakub, Babic Richard 

 I.A – Bencúr Matej, Gallas Peter 

 

Umiestnenie žiakov 

 

1. Miesto – Šujanský Michal 

2. Miesto – Víglaš Marek 

3. Miesto – Marko Miloš 

 

Kategóriu B riešili 13 žiaci 

Z triedy : II.B – Faigl Erik, Koreň Ján, Šturman Erik, 

II.C – Machyňák Erik, Gadač Miroslav, Bystričan Daniel, Pasch Slavomír, Ovad Slavomír 

 III.B – Kendera Martin, Pochyba Matej, Malcho Filip 

IV.C – Mláka Jozef,  Šuňa Peter 

 

Umiestnenie žiakov 

 

1. Miesto – Mláka Jozef 

2. Miesto – Šuňa Peter 

3. Miesto – Faigl Erik 

 

Všetkým  úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

Moje poďakovanie patrí aj ostatným účastníkom, ktorí vzorne reprezentovali svoj odbor a 

triedu. 

Venujte sa aj naďalej matematike, lebo je „jazykom“ všetkých technických predmetov. 

 

 

 

 

 

PaedDr. Helena Babicová 

 

 



ACH, TÁ MATURITA ... 

V priebehu mesiacov apríl, máj sa konali na škole praktické maturitné skúšky, ktoré 

predpokládáme, že úspešne zvládli. Po akademickom týždni ich čaká „Skúška dospelosti-

teoretická časť maturitnej skúšky“.  

Všetkým končiacim študentom našej školy držíme palce. 

 





MAREC MESIAC KNIHY

 

História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol 

vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa 

Mateja Hrebendu. 

Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v marci a už od narodenia pociťoval lásku 

ku knihám. Trápili ho však problémy so zrakom a tak po nociach, kedy už vôbec nevidel a 

nemohol čítať, chodil po susedných domoch a prosil ľudí aby mu čítali. Významne sa 

podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Cestoval po celom Slovensku, čo mu 

umožnilo spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Zachránil mnoho kníh pred pálením a 

tým prispel ku vzniku knižníc. 

Knižnice prebrali po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia vzdelanosti. Sú otvorené pre 

každého, kto chce rozvíjať svoju myseľ .Čitatelia majú možnosť prístupu k informáciám 

počas celého roka, avšak obzvlášť v Marci knižnice aktivizujú svoju činnosť. 

Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých a najväčších 

priateľov človeka od vynálezu kníhtlače. Žiaľ v poslednom čase čím ďalej tým viac ľudí 

radšej pozerá televíziu alebo surfuje na internete namiesto toho aby si prečítali beletriu. 

Avšak tá sa nám intenzívne pripomína práve v Marci, kedy sú slovenské knižnice a 

kníhkupectvá v plnom nasadení aby ľuďom pripomenuli, že knihy sú príjemným relaxom 

a zároveň skvelým spôsobom sebaobohacovania. 



ROZLÚČKA MATURANTOV 

Dňa 3. 6. 2013 študentom štvrtých ročníkov  a jednej nadstavbovej triedy 

triedni učitelia slávnostne odovzdali úspešným maturantom maturitné 

vysvedčenia a riaditeľ školy Mgr. V. Pančík im poprial do ďalšieho života 

veľa úspechov. 



 



ZÁVER 
 

Nakoľko je toto číslo posledným v tomto školskom roku, prajeme všetkým 

študentom príjemné prežitie prázdnin, vyučujúcim a ostatným 

zamestnancom školy príjemnú dovolenku a aby všetci načerpali dostatok síl 

do nového školského roka 2013/2014. 

 

 

 

 


