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Dobrý deň, pani profesorky a páni profesori, ahojte, strojári a strojárky!  

ak a je to tu! Pripravili sme pre vás druhé číslo nášho školského časopisu STROJÁR. 

Rovnako ako v predošlom čísle, aj v tomto vás čaká množstvo noviniek a informácií 

z nášho školského života, a samozrejme, kopec ďalších vecí. My pevne veríme, že 

nesklameme vaše očakávania. Prajeme príjemné a ničím nerušené čítanie!   

Redakčný tím 

OBSAH: 

- Študentské voľby 2014 

- Súťaže:  - Mladý účtovník 

 - Zenit v strojárstve  

 - Skills mladý mechatronik 
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- Stredoškolská odborná činnosť 

- Rozlúčka so štvrtákmi 

- Zasmejte sa! 

- Horúce leto je pred nami 

- Termíny prázdnin na školský rok 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a záver pár odkazov: 
- naším profesorom – tak vidíte, prežili ste 

- naším prvákom – tak vidíte, zvykli ste si 

- absolventom – tak vidíte, už je to za vami 

- ostatným žiakom – tak vidíte, prázdniny sú už za dverami 

- a všetkým vám – príjemné čítanie...  

T 

N 
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ŠTUDENTSKÉ VOĽBY 2014: 

10. marca 2014 prebehli na našej škole študentské voľby prezidenta SR. Študenti si tak mohli 

vyskúšať, ako skutočné voľby prebiehajú. Voľby boli dobrovoľné a zúčastniť sa mohli všetci 

žiaci nad 15 rokov. Volebná komisia mala troch členov, a to: Nikola Pelešová z I.T, Barbora 

Krajčiová zo IV.T a Cyntia Balážová z III.T.  

Okrem volieb prezidenta, na našej škole prebehli aj voľby o predsedu študentskej rady. 

Víťazom sa stal študent Adam Paštrnák z II.E triedy.  

Voľby prebehli pod vedením PaedDr. Tatiany Dióšiovej.  
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SÚŤAŽE: 

Mladý účtovník 

V dňoch 6. marca a 14. marca 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý 

účtovník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Druháci súťažili samostatne, v kategórií 

Začiatočník. Tretiaci si zmerali sily so štvrtákmi.  

 

Z kategórie Začiatočník / II.T / 

Na prvom mieste Zuzana Reményiová. 

Na druhom mieste Nikoleta Horváthová. 

Na treťom mieste Adam Kotrus. 

 

Z kategórie III. a IV. ročník TIS 

Na prvom mieste Barbora Krajčiová. 

Na druhom mieste Peter Michel. 

Na treťom mieste Marek Marko. 

 

Cenu pre najlepšieho tretiaka získal Lukáš Hlinka z III.T. Barbora Krajčiová a Peter Michel 

postúpili na regionálne kolo tejto súťaže do Bratislavy, ktoré sa konalo 24. marca 2014. 

Súťaž viedli Ing. Monika Ivanovová a Ing. Eva Mizeráková. 

Zenit v strojárstve 

V dňoch 6. až 8. februára 2014 v Banskej Bystrici, obsadil študent Ladislav Néky z IV.S 

triedy 2. miesto v 30. ročníku celoštátneho kola súťaže Zenit v strojárstve. Na súťaž ho 

dôsledne pripravovala Ing. Ľubica Senešiová.  

2. miesto tiež obsadili Peter Kozač z III.S triedy spolu s Marekom Kováčom zo ZŠ, Pri 

Podlužianke 6, Levice. Žiaci súťažili v kategórií Zenit v strojárstve – ručné obrábanie. Žiakov 

pripravovala Ing. Ľubica Senešiová a Mgr. Eduard Mráz. 

Skills mladý mechatronik 

V súťaži Skills Mladý mechatronik Jakub Staňa IV.M a Ondrej Kováč IV.E ako tím získali 1. 

miesto tak isto, ako aj minulý rok.   

V súťaži Mladý mechatronik v národnom projekte ZS odborne 1. ročník, v kategórii 

kombinované družstvá, žiak zo ZŠ, náš študent Ivan Novosád zo IV.M spolu s bratom 

Jurajom, siedmakom zo základnej školy Pri Podlužianke, sa umiestnili na 1. mieste. Marcel 

Frajt z III.M spolu s ôsmakom zo ZŠ Jakubom Marcinkom obsadili 2. miesto.  

Súťaže sa konali 13. a 14. marca v Bratislave na SPŠ strojníckej na Fajnorovom nábreží. 

Keďže žiaci z našej školy sú veľmi šikovní a súťaživí, aj v tomto polroku prebehlo súťaží 

viac. My sme do nášho časopisu vybrali aspoň pár z nich. Informácie o všetkých súťažiach 

nájdete na stránke našej školy. 
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KOMPRAX 

Dňa 07. 05. 2014 sa na škole v rámci projektu KomPrax uskutočnilo stretnutie štvrtákov s 

prvákmi. Štvrtáci oboznamovali prvákov o možnostiach štúdia na vysokých školách na 

Slovensku i v zahraničí. Projektu sa zúčastnili žiaci zo IV.S a I.T triedy. 
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STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

19. februára 2014 sa na našej škole konalo školské kolo XXXVI. ročníka Stredoškolskej 

odbornej činnosti.  

Študenti sa umiestnili nasledovne: 

1. miesto – Martin Petržel z IV.T s prácou – Podnikateľský plán – Odťahová služba pre 

nákladné vozidlá 

2. miesto – Tatiana Kyseľová, Ľuboš Lukáč z IV.T s prácou – Trojkolesové vozidlo na 

elektropohon   
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ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI 

Dňa 9. mája 2014 sa všetky triedy presunuli na školské ihrisko, kde sa konala rozlúčka 

s našimi najstaršími. Program moderovali študentky z III.T, príhovor predniesol aj pán 

riaditeľ.  
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ZASMEJTE SA! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skúškach v autoškole sa pýtajú 

blondínky: 

- „Popíšte ako pracuje motor." 

- „Môžem vlastnými slovami?" 

- „Nech sa páči!" 

- „Brrrrrrm, brrrrrrrm, brm brm." 

 

Policajt zastaví auto na hraničnom 

priechode a hovorí vodičovi: 

- „Gratulujem, vyhrali ste odmenu 50 

€, lebo ste prvý vodič, ktorý mal dnes, 

na Veľkonočný pondelok, zapnutý 

pás.“ 

- „To vám pekne ďakujem, konečne si 

budem môcť urobiť vodičák.“ 

Vedľa neho sedí jeho žena a povie: 

- „Neberte ho vážne. Viete, on vždy, 

keď má vypité, tára.“ 

Zozadu sa ozve ďalší hlas: 

- „Ja som hovoril, že nás cez hranice 

bez pasu nepustia.“ 

Z kufra sa ozve ešte jeden: 

- „My už byť na Veľkonočný ostrov? 
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HORÚCE LETO JE PRED NAMI 

Nie je všetko tak, ako sa zdá. Čo myslíte, čo je lepšie 

dať si v tomto extrémnom teple? Dobre vychladený 

nápoj, alebo radšej niečo teplé? Možno budete 

prekvapení, ale vraj je to úplne jedno. "Keď vypijeme 

teplý nápoj, tak kým príde do žalúdka, tak sa ochladí 

na teplotu tela. Pokiaľ vypijeme studený nápoj, tak sa 

takisto ohreje na teplotu tela," vysvetľuje lekár a 

záchranár Martin Balko. Tak či tak, si s ním naše telo 

bude musieť poradiť a tak sa zahreje.  

No a keď sa už budete musieť vybrať v týchto 

horúčavách von, vhodne sa oblečte a 

nepohrdnite ani čiernym oblečením. Keď je 

veterno, nepohlcuje tak teplo a vietor ho ľahšie 

odfúkne. Ak je bezvetrie, vhodnejšie je biele 

oblečenie. No a určite sa neochladzujte tým, že 

si na seba oblečiete tričko namočené vo vode. 

Ďalšie praktické rady: "Na priamom slnku v 

premočenom tričku, je absorpcia ultrafialového 

žiarenia minimálna a hrozí nám úpal," 

upozorňuje záchranár.  

Pokiaľ ale trávite tieto extrémne teplá v bytoch, odborníci radia, aby ste si každé ráno 

nastriekali záclony vodou pomocou rozprašovača. Voda sa bude totiž cez deň odparovať a 

ochladzovať tak interiér. Vetrajte v noci alebo ráno a potom zatiahnite žalúzie. Sprchujte sa 

len vo vlažnej vode a nechajte telo uschnúť bez použitia uteráku. 

 

  

Zdroj: www.noviny.sk
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TERMÍNY PRÁZDNIN NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

 

Termín prázdnin 

 

 

Začiatok 

vyučovania 

po prázdninách 

 

Jesenné 
29. október 2014 

(streda) 

30. október –  

31. október 2014 

2014piatok 

3. november 2014 

(pondelok) 

Vianočné 
19. december 2014 

(piatok) 

22.december  2014 –7. 

január 2015 

8. január 2015 

(štvrtok) 

Polročné 
30. január  2015 

(piatok) 

2. február 2015 

(pondelok) 

3. február 2015 

(utorok) 

 

 

 

jarné 

 

 

 

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj 

13. február 2015 

(piatok) 

16. február –  

20. február 2015 

23. február 2015 

(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 

20. február 2015 

(piatok) 

23. február –  

27. február 2015 

2. marec (pondelok) 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj, 

Trnavský kraj 

27. február  2015 

(piatok) 

2. marec –  

6. marec 2015 

9. marec  2015 

(pondelok) 

veľkonočné 
1. apríl 2015 

(streda) 

2. apríl –  

7. apríl 2015 

8. apríl 2015 

(streda) 

Letné 
30. jún 2015 

(utorok) 

1. júl 2015 –           31. 

august 2015 

2. september 2015 

(streda) 
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Užite si prázdniny a načerpajte nové sily. 

 

Svoje príspevky a pripomienky môžete posielať na:  

spscasopis.strojar@centrum.sk 


