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PO LETNÝCH PRÁZDNINÁCH SA ZNOVA ZAČÍNA NOVÝ ŠKOLSKÝ 

ROK 2014/2015. URČITE SME VŠETCI ODDÝCHNUTÍ A MÔŽEME ZNOVA 

SADNÚŤ DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC A POKRAČOVAŤ VO VZDELÁVANÍ. 

Na prvej fotografii je zachytená trieda I.C (technické lýceum) s triednym Ing. Švidroňom a na druhej vidíte študentov IV.C (technické lýceum - 

informatika) s triednou Mgr. Konečnou  

Prišli k nám noví študenti, či už prváci alebo študenti, ktorí prestupovali. 

Všetci im držíme palce, aby k nám vstúpili správnou nohou. Študentov 

štvrtých ročníkov a nadstavbárov čaká veľká životná skúška menom maturita. 

Držíme im palce, aby ju všetci zvládli a nemali veľké stresy. Našim milým 

a ochotným profesorom prajeme veľa trpezlivosti, aby to s nami zvládli . 

Veľa úspechov v novom školskom roku Vám všetkým praje  

Redakčná rada. 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Na našej škole prebiehajú 

každoročne aktivity 

zamerané na prevenciu 

drogových závislostí 

a sociálno-patologických 

javov.  

V školskom roku 

2014/2015 sú plánované 

prednášky  pre žiakov: 

1. ročníkov – Čistý život  

2. ročníkov – Prevencia 

kriminality  

3. ročníkov – Zdravý 

životný štýl – škodlivosť 

fajčenia a alkoholu  

II. C – Duševné zdravie 

a pre všetky končiace 

ročníky – Obchodovanie 

s ľuďmi. 

 

Časť prednášok bola 

zrealizovaná v mesiacoch 

september – december, od 

januára budú prednášky 

pokračovať ďalej.  

Ing. Kyseľová Anna 

 koordinátorka prevencie 

 



 

  

MARIHUANA PATRÍ MEDZI NAJČASTEJŠIE NEZÁKONNE UŽÍVANÉ 

DROGY! ÚČINOK DROGY NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS NIE JE 

ROVNAKÝ! VŠETKY FORMY MARIHUANY MÔŽU OVPLYVŇOVAŤ 

MYSLENIE! 
 

V súčasnosti je marihuana 

a hašiš u nás po alkohole 

a cigaretách treťou naj-

dostupnejšou drogou.  

Patrí medzi tzv. mäkké 

drogy a pre tých, ktorí 

s týmito drogami „experi-

mentujú“ sa práve 

marihuana a hašiš stávajú 

„vstupnými drogami“ do 

sveta psychotropných 

látok. Začínajú s fajčením 

marihuany a postupne si 

utvárajú návyk aj na 

ostatné drogy – opiáty, 

halucinogény, amfetamíny 

atď.  

Jeho najúčinnejšou psy-

chotropnou látkou je THC. 

THC je rozpustné v alko-

hole a tukoch. Tieto látky 

sa rozpúšťajú v tukoch 

a preto pretrvávajú v or-

ganizme aj dlhšiu dobu po 

užití. 

 

Ako sa konope dostali do 

Európy? 

Do Európy sa konope 

dostali niekedy v 8. – 6. st. 

pred n. l., kedy ju k nám 

priviezli Číňania.  

V Európe sa pestovali 

konope celý stredovek, ale 

v relatívne chladnom pod-

nebí sa účinná drogistická 

látka nevytvárala 

 



Aké sú dlhodobé účinky 

marihuany? 

Výsledky ukazujú, že 

pravidelné užívanie mari-

huany môže spôsobiť 

viaceré druhy rakoviny 

a dýchacie problémy. Ma-

rihuana obsahuje viac 

rakovinotvorných látok 

ako tabak.  

Ak niekto vyfajčí  5 mari-

huanových cigariet za 

týždeň, má to asi taký 

účinok, ako keby denne 

vyfajčil krabičku cigariet.  

Fajčiari marihuany majú 

často  problémy s dýcha-

ním: kašeľ, sípot a sú vo 

zvýšenom riziku ocho-

renia na pľúcne infekcie 

a zápaly pľúc. 

Ako môže marihuana 

poškodiť mozog? 

Niektoré prieskumy uká-

zali, že ak niektorí fajčia 

veľké množstvá mari-

huany viac rokov, droga si 

vyberá daň na ich 

pamäťových funkciách.  

U každodenných alebo 

chronických užívateľov sú 

poškodené tie časti 

mozgu, ktoré kontrolujú 

pamäť, pozornosť alebo 

učenie. 

Fajčenie marihuany môže 

spôsobiť na mozgu zme-

ny, ktoré sú podobné 

zmenám zapríčinených 

kokaínom, heroínom 

alebo alkoholom. 

Užívatelia marihuany 

majú zvýšené riziko 

vzniku závislosti na 

kokaíne alebo heroíne.  

Vedci neustále objavujú 

nové účinky marihuany na 

činnosť mozgu. 

 

 

 

Porovnanie pľúc po rokoch fajčenia marihuany 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Imunitný systém  

THC poškodzuje bunky 

imunitného systému, ktoré 

nás chránia pred ochore-

niami. 

Oslabenie imunity má za 

následok zvýšený sklon 

k ochoreniam. Tieto účin-

ky sú silnejšie, ak sú popri 

marihuane užívané iné 

drogy.  

Užívatelia nemôžu vedieť 

aké kombinácie drog 

v skutočnosti fajčia. 

 



DŇA 14.11.2014 SA NA ŠKOLE KONALA IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV – 

SLÁVNOSŤ, KTOROU BOLI ŽIACI PRVÝCH ROČNÍKOV PRIJATÍ DO 

RADOV ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY. 

Začiatok sa niesol v ofi-

ciálnej atmosfére, pán 

riaditeľ predniesol prí-

hovor a následne bol 

žiakom odovzdaný sláv-

nostný dekrét s perom 

a sladkou pozornosťou.  

Na záver žiak technického 

Lýcea Marek Konečný 

pripravil pre nováčikov 

zaujímavú videoprezen-

táciu, v ktorej boli púta-

vou formou moderátorov 

Mateja Halašu a Tomáša 

Velčovského komento- 

; 

  

Žiaci tretieho ročníka 

technického lýcea si pri-

pravili zaujímavý pro-

gram, vtipnú prezentáciu, 

ale naši bažanti dostali aj 

sladké prekvapenie a malú 

pozornosť na pamiatku.  

Ruku k dielu priložili aj 

štvrtáci, ktorí taktiež 

pomáhali s prípravami. 

Prvákom bol pripravený 

program, ktorý absolvo-

vali, aby boli prijatí za 

riadnych členov našej 

školy.  

 

vané hlavné aktivity, ktoré 

sa diali na našej škole, aj 

mimo nej v nedávnom 

období.   



 

  

JE CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH 

A STREDNÝCH ŠKÔL. HLAVNÝM POSLANÍM SÚŤAŽE JE ROZVÍJAŤ 

ZÁUJEM ŽIAKOV O RÔZNE OBLASTI ĽUDSKÉHO POZNANIA 

A MOTIVOVAŤ ICH K ĎALŠIEMU VZDELÁVANIU.  
 

Súťaž EXPERT geniality 

show je realizovaná 

v dvoch  témach, ktoré si 

žiak zvolí z uvedených 

tematických okruhov:  

1. Spoločnosť kedysi 

a dnes (dejepis, občianska 

náuka, všeobecný pre-

hľad) 

 2. Svetobežník (fyzická 

geografia a humánna geo-

grafia) 

3. Tajomstvá príro-

dy (biológia, fyzika, astro-

nómia, chémia) 

4. Mozgolamy (logické 

hádanky, postupnosti, 

zaujímavé slovné úlohy, 

kombinačné myslenie, 

pojmové myslenie),  

5. Do you speak En-

glish? (čítanie, bežné vý- 

razy a gramatika) 

 

6. Góly, body, sekun-

dy (história a druhy 

športu, rekordy, olympio-

nizmus, športovci, fyzio-

lógia tela športovcov, 

stravovanie). 

Na vypracovanie vedo-

mostného testu mali súťa-

žiaci čas 60 minút, každý 

odpovedal na 60 otázok 

výberom jednej zo štyroch 

možností. 

Výsledky našich žiakov 

dokazujú, že máme via-

cerých bystrých študentov 

s dobrým logickým 

myslením.  

Na našej škole – SOŠ 

polytechnickej v Ružom-

berku,  sa účasť v súťaži 

EXPERT stáva už pomaly 

tradíciou.  V tomto škol-

skom roku sa zapojilo do 

súťaže 40 žiakov.   

 

Osobitné blahoželanie vy-

slovujeme tým najlepším. 

V téme Do you speak 

English? obsadil Slavo-

mír Pasch zo IV.C 4. 

miesto v rámci SR, v téme 

Mozgolamy  Michal Šuja-

nský z III.AC 19. miesto 

a v téme  Spoločnosť kedy-

si a dnes Adam Kontra 

46. miesto.  

 



 

  

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ SA USKUTOČNILA V HRABOVE 15. 

NOVEMBRA 2014. SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE ZELENÝCH 

STUŽIEK ABSOLVOVALI TRIEDY IV.AK A IV.AS. VÄČŠINA TRIEDY 

NECHCELA ŽIADNU STUŽKOVÚ SLÁVNOSŤ, ALE NAKONIEC SA 

ZHODLI, ŽE BY BOLO PEKNÉ MAŤ AJ TAKÚTO PAMIATKU. 

 

 

Po rozdelení úloh sme 

spoločne všetko zvládli 

(s veľkou pomocou ) pani 

profesorky   Ing. Evy Böh-

movej za čo jej patrí naše 

veľké ďakujem. Nik z nás 

neľutuje, že sme spolu 

prežili  jeden krásny sláv-

nostný večer, na ktorý 

spomíname všetci len s ra-

dosťou. Tak ako na každej 

stužkovej, ani na našej ne- 

 

chýbali tradície ako boli 

príhovor žiakov, príhovor 

rodiča, príhovor riaditeľa 

školy, šerpovanie nášho 

triedneho učiteľa pána 

PaedDr Borisa Žbirku, 

pána riaditeľa školy Mgr. 

Vladimíra Pančíka a sa-

mozrejme našej krstnej 

mamy pani Ing. Evy 

Böhmovej.  

 

Po zaspievaní študentskej hymny 

Gaudeamus Igitur nasledoval tanec 

s profesormi. 

 

O pol noci nasledoval 

tradične „Polnočný súd“, 

ktorého podmienky museli 

podpísať triedny učiteľ pán 

PaedDr Boris Žbirka a krstná 

mama pani Ing. Eva 

Böhmová. 

 



 

  

TIP PRE ZDRAVIE 

Mak je veľmi zdravý a potrebný 

pre ľudské telo a hlavne kosti. 

Má upokojujúce účinky, 

zlepšuje stav vlasov, nechtov 

a zubov. Je zdrojom bielkovín 

a vápnika (12x viac než 

mlieko), zlepšuje pamäť,  

znižuje krvný tlak a slúži ako 

prevencia rakoviny prsníka. 

 

Pre program ,,Ži zdravo, študuj hravo‘‘ robila trieda IV.C, IV.B a II.C plagáty. Prvé miesto za najlepší plagát 

vyhral Matej Greguška zo IV.C. 

ŠKOLA SA ZAPOJILA DO PROJEKTU ,,ŽI ZDRAVO, ŠTUDUJ HRAVO‘‘ POD 

VEDENÍM NAŠEJ ZÁSTUPKYNE Ing. ANNE LUKÁČOVEJ. 

Projekt bol zameraný na 

zlepšenie stravovacích ná-

vykov a zapojenie žiakov 

do pohybových aktivít, 

čím sa zvyšuje aj ich chuť 

do učenia. Medzi prvé 

činnosti v rámci projektu 

patrilo navrhnutie plagátu 

k projektu. Počas hodín 

informatiky a počítačovej 

grafiky vytvorili žiaci 

viacerých tried veľmi 

pekné návrhy, z ktorých 

vyberali vyučujúci víťaz-

ný plagát.  

Zaujímavou aktivitou bola 

aj ochutnávka bylinko-

vých čajov, s prípravou 

ktorých pomáhal najmä 

Šimon Mišiak z triedy I.C. 

Žiaci mali možnosť ochut-

nať čaje z medovky, pa-

majoránu, či lipy a obo-

známiť sa s novými 

chuťami a účinkami lieči-

vých bylín.  

O ďalších aktivitách 

projektu sa dočítate na 

nasledujúcej strane.  



 

  

 

POČAS 16. NOVEMBRA 2014 SA ŠTUDENTI  ZAPOJILI DO 

AKTIVÍT PROJEKTU ,,ŽI ZDRAVO, ŠTUDUJ HRAVO‘‘. 

AKTIVITAMI BOLA JOGA, BEH A TANEC.  

 

Všetci študenti, ktorí sa 

zapojili do jednej alebo do 

všetkých troch aktivít boli 

uvoľnení z vyučovacej 

hodiny cez ktorú práve 

prebiehala daná aktivita.  

Jógu predcvičovala 

Andrea Vančová z IV. 

AK, tanec predvádzali 

a učili Michal Ovad  

 

 

 

z III.AC a Samuel Sliacky 

z IV.BS. AK, tanec 

predvádzali a učili Michal 

Ovad z III.AC a Samuel 

Sliacky z IV.BS.  

Po skočení každej aktivity 

študenti dostali zdravú 

odmenu, ktorou bolo 

ovocie a taktiež aj pero 

s nápisom Ži zdravo, 

študuj hravo.  

 Žiaci sa zapisovali 

na aktivity projektu 

,,Ži zdravo, študuj 

hravo‘‘ pod 

vedením žiakov 

Šimona z IV.BS, 

Samuel Sliacky 

z IV.BS a Michal 

Ovad z III.AC. 



 

  

Pohyb je základom zdra-

vého životného štýlu. 

Ranná rozcvička by ne-

mala chýbať u nikoho 

z nás. Pomáha nám 

rozhýbať telo a stuhnuté 

svalstvo. Pár minút ranné-

ho cvičenia nám dodá 

prílev energie. Mozog je 

lepšie pripravený na úlohy, 

ktoré budeme musieť počas 

dňa zvládať. 

 

Niekoľko cvikov si dňa 

15.11.2014 precvičili naši 

žiaci spolu s vyučujúcimi. 

Na fotografiách vidíte 

ukážky cvičení, ktoré žiaci 

vykonávali pod vedením 

Ing. Hazuchovej, Ing. 

Hamranovej a ďalších 

vyučujúcich. Veríme, že 

naši žiaci budú aj sami 

pokračovať v aktívnom 

pohybe. 

Cvik na krčnú 

chrbticu 

S nádychom 

dvihneme pravú ruku, 

priložíme si ju 

k ľavému spánku 

a s výdychom 

zatlačíme hlavu do 

dlane. Nádych 

uvoľníme, výdych 

zatlačíme.  

 



 

  

O deň skôr, 5.12.2014  

k nám zavítal Mikuláš aj 

so svojim pomocníkom. 

Už od rána nám 

spríjemnili vyučovanie 

svojou prítomnosťou, 

milým slovom a sladkými 

odmenami.  Najprv 

rozdávali  sladkosti na 

teoretickom vyučovaní  

a potom zavítali aj do 

priestorov dielní na 

Sládkovičovej ulici. 

Ďakujeme im za malé 

odreagovanie od 

povinností a spríjemnenie 

predvianočného času 

v laviciach.  

 Viete o tom, že?  

 svätý Mikuláš je 

patrónom detí, 

pekárov, námorníkov, 

rybárov a lekárnikov? 

 jeho emblémom je 

biskupská berla a tri 

mešce peňazí? 

 narodil sa v 3. storočí? 

 je vzývaný ako 

ochranca na cestách, 

proti strachu a na 

ochranu pred zlodejmi?  

 najväčšiu popularitu 

má svätý Mikuláš 

v Rusku? 

 

 



 

  

Poradie Meno súťažiaceho Trieda 

1.  Mišovič Jozef II.B 

2.  Bebjak Róbert IV.C 

3.  Lipčák Adam II.AK 

4.  Kútnik Martin IV.C 

5.  Maťovčík Anton I.AS 

6.  Kochlica Erik 

Kútnik Roman 

II.C 

I.F 

DŇA 2. DECEMBRA 2014 SA USKUTOČNIL TURNAJ V STOLNOM TENISE 

MEDZI ŽIAKMI ŠKOLY. 

Turnaj aj tento rok 

zorganizoval PaedDr. 

Žbirka a opäť sa 

zúčastnilo mnoho 

vyznávačov tohto športu.  

Na turnaji sa zúčastnili 

žiaci z tried: I.AK – Adam 

Brenkus, Richard 

Bertovič, Martin Smoleň, 

Pavel Štefka, Mário Mrva, 

I.AS – Anton Maťovčík, 

Aurel Števanák, I.F – 

Roman Kútnik, 

II.AK – Adam Lipčák,   

II.AS – Martin Brtko, 

Maroš Svitek, II.B - Jozef 

Mišovič, II.C – Erik 

Kochlica, Lukáš Pompáš, 

III.FM – Lukáš Čavolský, 

Štefan Szalma,  IV.A – 

Marek Huntata, Miloš 

Dutka, Michal 

Záhoranský,  IV.C – 

Róbert Bebjak, Martin 

Kútnik.   

Napriek tomu, že medzi  

 

účastníkmi boli ligoví 

hráči, ale aj tí, ktorým 

stolný tenis vypĺňa voľné 

chvíle, mal turnaj 

vyrovnanú úroveň 

a rozdiely v kvalite hry 

boli vyrovnávané 

zanietením pre hru 

a hráčskym nadšením. 

Všetkým ďakujeme za 

účasť a tešíme sa na 

podobne kvalitný turnaj aj 

o rok. 



 

  

Aj tento rok bolo skutočne 

z čoho vyberať a ceny boli 

priaznivé. Hlavným zmy-

slom bolo pomôcť žiakom 

zo sociálne slabého pro-

stredia. Poďakovanie patrí 

nielen tým, ktorí nosili 

veci do burzy, ale aj naším 

prvákom, ktorí sa pod 

taktovkou Ing. Andrei 

Krevovej zhostili úlohy 

predávajúcich. 

 

Nakoľko v tento deň 

neboli v škole všetky 

triedy, prostredníctvom 

mobilného predaja oslovi-

li aj žiakov na odbornom 

výcviku. Vďaka tomu sa 

im podarilo vyzbierať 

v priebehu dvoch hodín 

vyše tridsať eur, ktoré 

potešili tých, ktorí to 

najviac potrebujú. 

POSLEDNÝ DEŇ PRED VIANOČNÝMI PRÁZDNINAMI SA NA NAŠEJ 

ŠKOLE KONALA VIANOČNÁ BURZA. TENTO ROK ŽIACI AJ UČITELIA 

PRINIESLI MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PREDMETOV, KTORÉ POTEŠILI 

VIACERÝCH Z NÁS POD VIANOČNÝM STROMČEKOM. 



 

  
Tohtoročná študentská 

spoločnosť nesie názov 

OWN WAY. Jej úlohou je 

vyskúšať si podnikanie 

v praxi. Na začiatku sme si 

zvolili manažment, ktorý 

tvoria:  

Prezident: Tomáš 

Velčovský  

Viceprezident: Marek 

Víglaš  

Viceprezident pre 

marketing: Matej Halaša  

Viceprezident pre 

financie: Juraj Dubovský  

Viceprezident pre výrobu: 

Gregor Veselý  

 

Viceprezident pre ľudské 

zdroje: Šimon Ondrík 

Potom sme začali 

pracovať na podnikateľ-

skom pláne a predávať 

akcie, aby sme si 

zabezpečili prostriedky na 

fungovanie.  

Svoju činnosť sme mohli 

začať vykonávať po 

uskutočnení úvodného 

valného zhromaždenia, 

ktoré sa konalo 5. 

decembra 2014. 

Doteraz sme zorganizo-

vali tieto akcie: 

 Vianočný punč  

 NHL - súťaž v on-line 

hokeji 

 

V januári pripravujeme 

turnaj vo futbale v piatok 

30. 1. 2015, na ktorý Vás 

srdečne pozývame. 

 

Viac informácií sa môžete 

dozvedieť na našej stránke 

www.ownway5.webnode.sk 

 



 

  

V posledný školský deň 

roka 2014  v piatok. 19. 

12. 2014  sa odohrali 

neľútostné boje v hokeji 

na počítači. Turnaja sa 

zúčastnilo 28 hráčov z 1. 

až 4. ročníka. Na správny 

priebeh turnaja dohliadala 

trojica usporiadateľov – 

Juraj Dubovský, Michal 

Šujanský a Marek Víglaš 

z III.AC.   

Turnaj usporiadala 

študentská spoločnosť 

OWN WAY v rámci 

svojho podnikateľského 

plánu 

 

2 3 1 

Z  bojov vyšli víťazne 

žiaci:  

1. miesto: Šimon Ondrík 

z III. AC  

2. miesto: Matej Hucko 

z III. AC  

3. miesto: Daniel 

Bystričan z IV. C  

 

Juraj Dubovský III. AC 

 



 

  

Priletí vrabec k druhému a pýta sa ho:  

- Vieš, kto je pod nami?  

- Nie.  

- Policajt.  

- Tak na čo čakáš? Serme. 

 
Príde zlodej v noci do domu a počuje 

papagája ako mu vraví:  

- Ferri ťa vidí, Ferri ťa vidí.  

Zlodej vezme deku zakryje klietku  

a papagáj znova škrieka:  

- Ferri nie je papagáj, Ferri je pitbul. 

Tri sliepky sa hrajú na schovávačku. 

Prvá sa schová do kurníka a druhá do 

šopy. Tretia hovorí:  

- 1, 2, 3 už idem.  

Zakopne a povie:  

- Kurník šopa.  

- Do kelu, našla nás. 

Dvaja horolezci lezú do vrchu. Jeden z 

nich sa po hodine namáhavého výstupu 

ozve:  

- Človeče, ja si už ani nohy necítim..  

Druhý mu odpovie:  

- Tak ovoňaj moje .. 

Po prehratom zápase utešuje tréner 

boxera:  

- A vieš, že si ho v druhom kole 

poriadne vystrašil?  

- Naozaj???  

- Hej. Myslel si, že ťa zabil. 

Ja športujem len rekreačne. Vrhám 

tieň, pozerám do diaľky, skáčem do 

reči a leziem na nervy. 



 

  

Na zamyslenie... 



 

 

Každá vec má svoj začiatok aj koniec a náš 

časopis nie je výnimkou. Práve teraz sa 

nachádzame na poslednej stránke 9. čísla 

časopisu Mladý technik. Dúfame, že Vás 

články v ňom zaujali, pobavili a pomohli Vám 

spríjemniť chvíle dnešného dňa.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tvorbe 

časopisu podieľali a pani Ing. Kyseľovej za to, 

že nás previedla procesom tvorby a vo 

všetkom nám ochotne pomohla.  

Pomaly prichádza začiatok druhého polroka... 

Známky za prvý polrok sú Vám všetkým už 

známe a ste s nimi viac, alebo menej spokojní. 

V ďalšom polroku Vám prajeme ešte lepšie 

výsledky, veľa chuti do učenia a spokojnosť 

s každým prežitým dňom. Maturantom držíme 

palce, aby úspešne zložili maturitnú skúšku 

a potešili tým nielen seba, ale aj svojich 

rodičov a vyučujúcich.  

 

Vaša redakčná rada. 

 

Časopis pre vás vytvoril Marek Konečný. 


