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Úvod / Obsah 

I.     Naši „Bažanti“- pár 

faktov o prváčikoch, ktorí študujú v 

maturitných odboroch (I.A, I.B, I.C) + 

fotodokumentácia  

II. V čom sme dobrí, čo nás 

baví - reportáž z úspešnej súťaže Stavby 

z vlnitej lepenky 2014/2015 

III. Zúčastnili sme sa ... zostrih 

podujatí, súťaží a aktivít v priebehu 

septembra, októbra a novembra 2015 

IV. Žiacka školská rada – pár 

slov o super skupine, ktorá pôsobí na našej 

škole, pomáha pri školských akciách, tvorí 

tento časopis a zúčastňuje sa zaujímavých 

víkendových stretnutí mládeže ŽSK 

V. Na slovíčko s ... rozhovor 

s novými učiteľmi na našej škole- v hlavnej 

úlohe  Ing. Jozef Ferneza a Ing. Tomáš Turčina 

VI. Zasmejme sa – rubrika nabitá 

humorom 

VII. Tajnička, kupón – POZOR 

NOVINKA !!! 

Milí 
čitatelia! 

Milí študenti, opäť 
Vám prinášame prvé 
číslo školského 
časopisu Strojárnik. 
Nový školský rok sa 
rozbehol obrovským 
tempom, ani sme sa 
nenazdali, a už je tu 
december. Máme pred 
sebou ďalší, na 
zaujímavé zážitky 
a udalosti, bohatý 
školský rok 2015/2016. 
Nezabudnime však ani 
na hŕbu učenia a 
opravovanie známok.  
Dúfame, že náš - váš 
časopis Vám spríjemní 
chvíle rôznych 
školských povinností. 
V časopise si budete 
môcť prečítať 
pravidelné rubriky, 
rôzne zaujímavosti, 
rozhovory, vtipy, 
odkazy, novinky a 
samozrejme v ňom 
nebudú chýbať vaše 
úspechy. 
Dúfame, že budete 
našimi dobrými a 
vernými čitateľmi, a že 
sa budete tešiť na 
ďalšie čísla časopisu. 
Nezabudnite, že aj Vy, 
svojimi super nápadmi, 
môžete prispievať do 
školského časopisu. 
 
Vaša redakčná rada! 

 

Milí  
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Rubriky 

Naši „Bažanti“ 

 Milí čitatelia, žiaci SOŠt, prinášame Vám tabuľku, aby ste mali prehľad o 

našich študijných „bažantoch“ (koľko ich je na škole, v akých odboroch 

študujú + fotodokumentáciu tried. (pozn. učebné odbory zmapujeme 

v nasledujúcom čísle). 

Odbor Trieda Triedny  učiteľ 
Počet žiakov 

Spolu/dievčatá/z toho IUP 

mechanik nastavovač I.A Ing. Patrik Staník 24/0/0 

operátor stav. výroby I.B Ing. Eva Maliniaková 21/0/0 

staviteľstvo I.C Ing. Ján Kozák 21/1/0 

stavebníctvo 

strojárstvo  
I.H PaedDr. Marian Slaničan 

9/0/0 

12/0/0 

 

                                                                                           S p o l u :         87/1/z toho 0 IUP 

I.A 
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I.B 
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V čom sme dobrí, čo nás baví = 

 súťaž v stavbe rodinného domu z vlnitej lepenky 

Od 02. 03. 2015 prebiehala na našej škole 

,,Súťaž stavby z vlnitej lepenky“ s témou: 

Rodinný dom. Prvý ročník súťaže dopadol na 

výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila 

šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich 

žiakov. Na priebeh a realizáciu modelov 

dohliadalo odborné oko koordinátorov 

jednotlivých skupín.  

Do súťaže sa zapojilo 6 družstiev (1 družstvo – 

4 žiaci). Svojej úlohy sa zhostili naozaj 

excelentne a vďaka ich zodpovednému prístupu 

môžeme teraz 

obdivovať výsledky 

ich práce.   Hodnotil sa 

výsledný model, prezentácia projektu a dokumentácia (výkresy, 

pohľady, rezy...). Odborná porota pridelila body v jednotlivých 

kategóriách a určila nasledovné poradie: 

     3. miesto získal model č. 2, ktorý zhotovili Erik Ďjobek, Pavol 

Kovalíček, Marek Klimčík a Lukáš Gnidiak  

          2. miesto získal model č. 1, ktorý zhotovili Lenka Masničáková, Filip 

Furdek, Patrik Majdiš a Patrik Trstenský  

      1. miesto získal model č. 4, ktorý zhotovili Darina Štoberová, Ľuboš 

Gočál, Dávid Holubjak a Tomáš Kriš   

Svoj víťazný model si zvolili aj samotní žiaci Strednej odbornej 

školy technickej v Námestove, ktorí hlasovali. Najviac hlasov získal 

model č. 4. Cenu víťazom odovzdal predseda žiackej školskej rady 

Boris Mrekaj.  

Na záver sa 10. 06. 2015 konalo slávnostné vyhodnotenie spojené 
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s odovzdávaním cien. Žiaci si prevzali zaslúženú odmenu, občerstvili sa chlebíkmi 

a pochutnali si na vynikajúcej torte, ktorú rozkrájal riaditeľ školy Ing. Emanuel Piták. Všetko 

prebehlo v príjemnej a priateľskej atmosfére. Víťazné modely ste si mohli pozrieť v budove 

školy, hneď pri hlavnom vchode.  

 

 

 

Zúčastnili sme sa ... 

Úspešní stavbári z Prahy 

Žiaci SOŠ technickej Námestovo obsadili na 

súťažnej  prehliadke stavebných remesiel 

SUSO v Prahe vynikajúce 3. miesto . 

  Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR 

ARCH v Prahe sa 15. až 18. septembra 2015  

uskutočnil 19. ročník súťažnej prehliadky 

stavebných remesiel SUSO (súťaž učňov 

stavebných odborov). 

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci Strednej odbornej školy technickej Námestovo. Školu 

reprezentovali študenti tretieho ročníka študijného 

odboru operátor stavebnej výroby  pod vedením majstra 

OV Mgr. Jozefa Kozoňa, Marek Gruchala a Jakub 

Kormančík, ktorí  sa umiestnili na vynikajúcom 

treťom mieste. Žiaci sa na súťaž pripravili zodpovedne  

a svojím umiestnením preukázali výbornú úroveň 

odborných zručností a teoretických vedomostí získaných 

v SOŠt Námestovo. 

Žiaci do súťaže postúpili na základe víťazstva v súťažnej 

prehliadke stavebných remesiel „SUSO“ Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila 17 a 18. 

apríla 2015 na výstavisku Agrokomplex Nitra. 
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Burza stredných škôl 

 

Záložka do knihy spája slovenské školy: 

Múdrosť ukrytá v knihách 
 

Stredná odborná škola technická z Námestova 

sa aj v tomto školskom roku zapojila do 

projektu Záložka do knihy spája slovenské 

školy: Múdrosť ukrytá v knihách. Tento krát sa 

našou partnerskou školou stala Stredná 

odborná škola z Tisovca.  

Do výroby záložiek sme zapojili žiakov 

z rôznych ročníkov. Jediným kritériom pri tvorbe 

bolo: Povoliť uzdu svojej fantázii a ukázať svoju „umeleckú dušu“! Takto vytvorené záložky 

rôznych tvarov, farieb, formátov i materiálov sme spoločne zozbierali, vyhodnotili a autorov 

troch najkrajších záložiek sme následne odmenili. Všetky záložky potom spolu s posledným 

číslom školského časopisu Strojárnik putovali do Tisovca. Onedlho sme od partnerskej školy 

dostali vlastnoručne vyrobené záložky, ktoré sa od tých našich líšili tým, že všetky mali 

rovnaký formát, materiál, ale rôznu farbu. Tiež nám žiaci SOŠ zaslali propagačný materiál 

o meste Tisovec, o kraji, z ktorého pochádzajú a darčekové predmety zo školy. Naši žiaci 

 

Dňa  7. 10. 2015 sa v Námestove uskutočnila     Burza 

stredných škôl, na ktorej sa zúčastnila aj naša 

škola. Burza bola zameraná na prezentáciu 

stredných škôl – ich študijných a učebných 

odborov v prepojení na možnosti 

zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení 

školy. 
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doručené záložky z Tisovca používajú v učebniciach, a zároveň veľmi pekne  ďakujú 

partnerskej škole za milé „pozornosti“. 

 

JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS+JOBS 

 

Burza povolaní 2015 

Dňa  13. 10. 2015 sa v Trstenej uskutočnil 12. ročník 

spoločného stretnutia pedagógov a študentov stredných 

odborných škôl so žiakmi základných škôl z okresu 

Tvrdošín,  pod názvom:  „BURZA   POVOLANÍ 

2015“, na ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Burza bola zameraná na prezentáciu stredných 

škôl – ich študijných a učebných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho 

štúdia po skončení školy. 

 Účastníci podujatia, žiaci 9. ročníkov, ich rodičia a výchovní poradcovia zo základných škôl,  

boli oboznámení s možnosťami štúdia na Strednej odbornej škole technickej v Námestove  

prostredníctvom  propagačného materiálu, prezentačných a metodických letáčikov a 

reklamného videa. 

Rodičom a žiakom zo ZŠ boli k dispozícií počas celej akcie žiaci a pedagogickí zamestnanci  

našej školy. Žiaci prezentovali školu vlastnými výrobkami a prácami.   

 

Postrehy z literárnej „výpravy“ do Liptovského  

  Mikuláša 

 

Tak trošku netradične sme sa my, milovníci slovenského jazyka, 

literatúry a histórie , tento školský rok vybrali na literárnu exkurziu do 

Liptovského Mikuláša, v ktorom sme hľadali „stopy“ po Jankovi 

Kráľovi a Jurajovi Jánošíkovi. Najprv naše kroky smerovali do Múzea 

Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, kde 
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sme si prezreli expozíciu o Jánošíkovi s názvom „Mikulášska mučiareň“.  

Pútavý výklad mladej sprievodkyne, nástroje na mučenie a voskové figuríny kata s Jurkom 

Jánošíkom boli nástrahy, ktoré sme hravo prekonali, a následne sme pokračovali v prehliadke 

múzea. V priebehu prehliadky sme sa dozvedeli o živote a diele Janka Kráľa a jeho 

spolupracovníkov, taktiež sme videli zaujímavé literárne exponáty. 

Aby sme zasýtili našu literárnu a historickú zvedavosť, prezreli sme si centrum mesta, odfotili 

sa pri soche Janka Kráľa a navštívili sme budovu starej evanjelickej fary (Hodžova fara), v 

ktorom sídlil osvetový spolok Tatrín (1844-1848). 

 

Jánošík 007 očami našich žiakov 

Tak ako pominulé roky, tak aj tento rok sa žiaci v mesiaci október zúčastňujú divadelného 

predstavenia v  mestskom divadle v Žiline, kde sa dozvedajú „pravdivú históriu o Jánošíkovi“ 

v podobe divadelného predstavenia Jánošík 007. 

Päť  mladých hercov na netradične šikmom drevenom pódiu 

v modernom oblečení stvárňuje pohľad súčasnej generácie 

na jánošíkovský mýtus, slovenské dejiny i 

politickú súčasnosť. 

Hra má u nás, žiakov SOŠt, veľký úspech. Prečo? Je to 

moderné stvárnenie dejín popretkávané chytľavými 

piesňami, vtipnými „hláškami“ a v neposlednom rade 

skvelými hereckými výkonmi mladých, úspešných, slovenských hercov a herečiek. 

 

 

Súťaž CNC sústruženie a frézovanie 

Dňa 26. 10. 2015 sa konalo školské kolo súťaže CNC sústruženie a frézovanie. Súťažiaci,  

žiaci štvrtého ročníka študijného odboru  mechanik nastavovač, mali vytvoriť súčiastku podľa 

výkresu v prostredí WinCN.  
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Najlepší súťažiaci postupuje na 

Majstrovstvá SR v CNC sústružení 

a frézovaní. 

Výsledná listina: 

     I. miesto Maroš Zeleňák  

     II. miesto Peter Medvecký 

      III. miesto Jozef Uhliarik  

 

Piškvorky 2015 

Dňa 27.10.2015 na našej škole 

prebehlo školské kolo obľúbenej 

logickej hry "PIŠKVORKY 2015". 

Turnaja sa zúčastnilo 24 

súťaženiachtivých žiakov. Po 

urputnom zápolení si prvenstvo 

odniesol Roman Adamica, na 2. 

mieste sa umiestnil Šimon Topor a 3. 

miesto obsadil  Maroš Berdis. 

Súťažiaci boli odmenení krásnymi spoločenskými hrami. Našu školu následne žiaci ďalej 

reprezentovali 11.11.2015 v Žiline.  

Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu 

účasť a víťazom srdečne blahoželáme a 

prajeme veľa úspechov v ďalších súbojoch.  

 

 

 
Tím z I.C, ktorý nás reprezentoval na 

súťaži v Žiline. 
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Vyhrň si rukávy pre dobrú vec! 

 Utorok, 27.10.2015, bol bohatý na zaujímavé 

podujatia. Prvou akciou, ktorá sa u našich žiakov teší 

veľkej obľube je Študentská kvapka krvi s podtitulom: 

„Vyhrň si rukávy pre dobrú vec“: Tej tohtoročnej sa 

okrem žiakov a zamestnancov školy zúčastnili aj žiaci Strednej odbornej 

školy. Veľkým úspechom je 25 prvodarcov a celkovo 41 darcov tej 

najvzácnejšej tekutiny. Všetkým darcom vyslovujeme obrovské 

ĎAKUJEM a tešíme sa na podobnú akciu s názvom Valentínska kvapka 

krvi 2016.  

 

Prvé miesto v okresnom kole florbalu 

 Naša škola sa umiestnila v tomto ročníku na výbornom prvom mieste v okresnom kole 

florbalu, kedy postupne porazila Strednú odbornú školu, Spojenú školu Slanická osada a 

nakoniec vo finále proti Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestovo sme vyhrali v pomere 3:1.
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Žiacka školská rada 

Kto sme, ako fungujeme 

„... sme skupina žiakov, ktorá sa pravidelne stretáva :) (naša školská rada funguje) a vymýšľame akcie, 

a rozprávame sme sa čo by sme chceli zmeniť, zúčastňujeme sa školení žiackych školských rád :) ...“ 

Školenie v Jasnej 

V dňoch 23. až 25.10.2015 sme sa zúčastnili na akcii s názvom Školenie 

žiackych školských rád v hoteli Sorea v Jasnej. Našu školu sme 

zastupovali my dvaja z I.A triedy – Martin Florek a Vladimír Dudášik. 

Na toto stretnutie prišli lídri zo žiackych školských rád stredných škôl 

z regiónu Orava, Liptov a Turiec. 

Stretnutie navštívilo 50 žiakov z 27 škôl. Celý  pobyt v Jasnej trval  tri 

dni, pod dozorom Rady mládeže ŽSK s koordinátormi:  K. 

Grobarčíkovou, M. Kullovou, D. Čiernikovou a D. Rešom. 

V priebehu školenia nás toho naučili veľmi veľa: ako pracovať v tíme, 

a s tímom, ako vystupovať pred neznámym publikom, základné prvky 

komunikácie. Spoznali sme nových kamarátov a ďalších super ľudí. 

Prišli sme odtiaľ plní nových nápadov a skúsenosti a obidvaja pevne 

veríme, že tieto nové myšlienky spoločne zrealizujeme pri 

ďalšej aktívnej práci v našej žiackej školskej rade. 
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Na slovíčko s ... 

alebo ako sme našich nových pánov učiteľov množstvom 

otázok zavalili 

Milí čitatelia, v tomto čísle časopisu prinášame pútavý rozhovor s novými učiteľmi na 

škole Ing. Jozefom Fernezom (JF) a Ing. Tomášom Turčinom (TT). 

1. Ako sa Vám páči na škole? 

TT: Veľmi sa mi tu páči. 

JF: Štandardná, obligátna otázka ; zatiaľ všetko. 

2. Obľúbili ste si žiakov a školu? 

TT: Áno. 

JF: Na počudovanie celkom rýchlo.  

3. Kde ste študovali? 

      TT: Technická univerzita v Ostrave.  

 JF: Hm, rôzne. Istý čas som strávil v zahraničí na univerzitách, a na Slovensku som 

študoval v Nitre na pedagogickej fakulte a v Ružomberku na filozofickej fakulte. 

4. Aké máte úmysly na ďalšie roky na tejto škole? 

TT: Byť dobrým učiteľom. 

JF: pripraviť žiakov tak, aby zvládli prijímačky na Oxford a Cambridge . 

5. Čo by ste robili, keby ste neučili na školách? 

TT: Pracoval by som v stavebníctve. 

JF: Čokoľvek iné, ale asi by som tlmočil pre firmy. 

6. Ako trávite voľný čas? 

TT: Rodina, šport. 

JF: Väčšinou je to šport, turistika, kedysi futbal, teraz viac volejbal a ešte veľmi dobre 

si viem oddýchnuť pri kosení trávy v lete.  

7. Aké predmety vyučujete? Koľko rokov pôsobíte ako pedagóg? 

TT: Geodézia, inžinierske stavby a betónové konštrukcie. Prvý. 

JF: Momentálne len angličtinu. Desať rokov.  

8. Čo by ste zmenili na škole? 

TT: Nemám čo meniť na tejto škole. 

JF: Seba? Najťažšie je zmeniť seba, pretože by som sa stále chcel postupne 

zdokonaľovať, aby som sa stával čoraz lepším pedagógom. 
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Dvojmetrová 

potvora 

Dvojmetrová 

potvora,  

vkročila k nám 

do dvora,  

asi už k nám 

nevkročí,  

má motyku v 

obočí. 

 

Je koniec roka a deti dávajú pani učiteľke 
darčeky. Pani učiteľka povedala, že každým 
balíkom zatrasie a bude hádať, čo v ňom je. 
Príde kvetinárova dcéra Alenka a pani učiteľka 
háda: 
- To sú kvety, však? 
- Áno, pani učiteľka. 
Podíde mäsiarov syn Peťo a pani učiteľka 
balíkom potrasie a hovorí: 
- To je šunka, však? 
- Áno, pani učiteľka. 
- Ja ti pekne ďakujem. 
Príde vinárov syn Gejza, pani učiteľka balíkom 
zatrasie, začne z neho kvapkať záhadná 
tekutina. Pani učiteľka ochutná a háda: 
- To je víno, že? 
- Nie, pani učiteľka. 
Ochutná znova a vraví: 
- Tak potom je to šampanské? 
- Nie. 
- Tak, čo je to? 
- Šteniatko. 

Zasmejme sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krtko 

Krtko hľadal v zemi mušky,  

ale míny boli všade,  

krtko hryzol do rozbušky,  

a už lieta po záhrade. 

 

Janko príde do školy 
a učiteľka sa ho pýta: 
- Janko, z čoho máš 
takú veľkú modrinu 
na hlave? 
- Ale, uštipla ma 
osa... 
- No z toho takú 
veľkú modrinu mať 
nemôžeš. 
- To mám z toho, že 
ju chcel ocko zabiť 
lopatou, ale nestihol. 

 

Pani učiteľka vysvetľuje 

v triede: 

- Hovoríme, že krava sa 

otelila, mačka sa 

okotila. Povie niekto 

ďalší príklad? 

Móricko sa hlási: 

- Prosím, žralok sa ožral. 

 

- Móricko, vymenuj dve 

zámená! 

- Kto? Ja? 

- Výborne, píšem ti 

jednotku. 

 

Škola volá. Tak nedvíhaj!!!  
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Tajnička, kupóny 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 

OSEMSMEROVKA 

PRASIATKA 

Na obrázku 
vidíte niekoľko 

prasiatok 
v ohrade. 
Dokážte 

pomocou troch 
čiar rozdeliť 

prasiatka tak, 
aby každé bolo 

vo svojom 
chlieviku. 

KUPÓN (vyrieš osemsmerovku, správnu odpoveď napíš spolu 

s menom, priezviskom a triedou, nezabudni vyplnený kupón 
odovzdať p. učiteľke Kurjakovej, hráš o skvelé ceny) 

Meno ............................................................... 

Priezvisko ....................................................... 

Trieda ......... 

Riešenie ................................................................. 

NOVINKA !!!!!!!!!!!!!! 

KEĎŽE SA BLÍŽIA VIANOCE, SVIATKY POHODY, LÁSKY 

A RADOSTI, ČASOPIS STROJÁRNIK ŤA CHCE TIEŽ POTEŠIŤ: 

AK SI ZAKÚPIŠ TOTO ČÍSLO NÁŠHO STROJÁRNIKA, STAČÍ 

LEN VYSTRIHNÚŤ TENTO KUPÓN A MÔŽEŠ HO 

JEDENKRÁT POUŽIŤ NA ĽUBOVOĽNÚ PÍSOMKU, V KTOREJ 

SA TI K CELKOVÉMU POČTU BODOV PRIRÁTAJÚ 3 BODY. 
(Pozor, počet výtlačkov časopisu je limitovaný a kupón platí do 

10.2.2016.) 

KUPÓN +3 BODY 


