
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ROČENKA 
 
 

 Najlepší zdroj 

informácií o všetkom,     

čo sa na našej škole 

deje... 
 
šk. rok 2014/2015 



 
 
 
 

2 
 

Dostáva sa Vám do rúk už tretie číslo našej 

ROČENKY.  Prázdniny sa skončili a začal sa nový 

školský rok, ktorý je pre niektorých tým prvým, pre 

iných taký ako ostatné, ale  pre niektorých je tým 

posledným. Aj v tomto čísle Vám chceme stručne 

pripomenúť, čím sme v školskom roku 2014/2015 žili 

a  aké úspechy sme dosiahli. 
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Slávnostné otvorenie šk.r.2014/2015 

 

 

„Pekný, ešte letný deň,“ oslovil prítomných pán 

zástupca PaedDr. M.Vojsovič a otvoril nový šk. rok 

2014/2015. 

  „Všetko má svoj stanovený čas a svoju chvíľu každé 

úsilie pod nebom...“ Citátom zo Svätého Písma sa 

prihovoril k hosťom, rodičom, učiteľom a  žiakom    

riaditeľ Mgr. Ing. O. Holienčík. 

    Hosť, prof. Ing. Andrej Czán, PhD., prodekan 

Žilinskej univerzity, bývalý žiak našej školy, vysoko 

ocenil význam vzdelania v živote každého človeka. 

    V druhej časti boli nastupujúci žiaci zadelení do 

tried k jednotlivým učiteľom a majstrom  
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Predstavujeme sa  

Vedenie školy  

  

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík 

Zástupca pre teoretické vyučovanie: 

PaedDr. Marko Vojsovič 

kontakt:  + 421 905 636 750 

 ztv.vojsovic@gmail.com 

 

 

Zástupca pre teoretické vyučovanie:  

Ing. Pavol Pavlus  

kontakt:  + 421 917 496 123 

 ztv.pavlus@gmail.com 

 

 

  

 

  

Zástupca pre praktické vyučovanie: 

Mgr. Zdenka Ballayová 

kontakt:  + 421 905 461 560 

 zastupcapv@gmail.com 

 

 

Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť:  

Mgr. Pavol Kopták  

kontakt:  + 421 905 461 494 

 palokoptak@gmail.com 

  

 

 

http://www.souknm.sk/node/14
mailto:ztv.vojsovic@gmail.com
mailto:palokoptak@gmail.com
mailto:zastupcapv@gmail.com
mailto:palokoptak@gmail.com
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PORADNÉ ORGÁNY VEDENIA ŠKOLY 

 

Výchovný poradca: Ing. Štefan Belka 

Školský psychológ: Mgr. Jana Mácová 

Koordinátor prevencie: Mgr. Štefan Mitka 

Koordinátor pre SOČ: Ing. Milan Milučký 
 

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015 

 
 Školský rok sa začal 1. septembra 2014 (pondelok). 

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 

(utorok).  

 Školské vyučovanie v prvom polroku školského 

roka sa končilo 30. januára 2015 (piatok).  

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začalo 3. 

februára 2015 (utorok) a končilo sa 30. júna 2015 

(utorok).  

 V školskom roku 2014/2015 bolo v období 

školského vyučovania spolu 187 vyučovacích dní, 

43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní 

pripadalo na sviatky) a ďalších 5 voľných dní 

sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné 

prázdniny)  trvalo 62 dní.  

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

6 
 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA 

 

Naša škola ponúkala v šk. roku 2014/2015 viacero 

možností štúdia a svojim absolventom poskytla 

odbornosť, široké uplatnenie v budúcnosti a tiež možnosť 

pokračovať v ďalšom štúdiu na rôznych typoch vysokých 

škôl. 

 

 

 

 

 

 

P. č. Názov študijného odboru Dĺžka 

štúdia 

1. mechanik nastavovač 4 

2. 
programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

4 

3. mechanik strojov a zariadení 4 

4. mechanik mechatronik 4 

5. mechanik počítačových sietí 4 

6. mechanik elektrotechnik 4 

7. umeleckoremeselné spracúvanie   

kovov - kováčske a zámočnícke 

práce 

4 
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P. č. Názov učebného odboru odboru Dĺžka 

štúdia 

1. obrábač kovov  3 

2. 
strojný mechanik 

3 

3. mechanik špecialista automobilovej 

výroby 

3 

4. inštalatér  3 

5. agromechanizátor, opravár 3 

6. technicko-administratívny 

pracovník 

3 

7. poľnohospodárska výroba 2 

P.č. Nadstavbové štúdium Dĺžka 

štúdia 

1. strojárstvo - výroba, montáž a 

oprava prístrojov, strojov a 

zariadení 

2 

2. technicko-ekonomický pracovník 2 

http://www.souknm.sk/node/71
http://www.souknm.sk/node/71
http://www.souknm.sk/node/71
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PREDSEDOVIA PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

Názov PK Predseda 

PK prírodovedných predmetov a 

telesnej výchovy 
Mgr. Karol Kubica 

PK spoločensko-vedných 

predmetov 
Mgr. Eva Boliková 

PK cudzie jazyky Mgr. Ľubomíra Ilková 

PK  ekonomických a 

poľnohospodárskych odborov 
Ing. Štefan Belka 

PK strojárskych odborov Ing. Ján Muška 

PK  elektrotechnických odborov Ing. Milan Rezetka 
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ZAMESTNANCI ŠKOLY 

 

1) Pedagogickí zamestnanci pre teoretické 

vyučovanie 

 

zástupca pre teoretické vyučovanie: 

PaedDr. Vojsovič Marko 
 

učiteľ - učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

P. č. Priezvisko Meno Titul 

1. Boliková Eva  Mgr. 

2. Duhovanová Mária  Mgr. 

3. Dupkalová Drahomíra  Mgr. 

4. Gladišová Iveta  Mgr. 

5. Horvátová Eva  Mgr. 

6. Ilková Ľubomíra  Mgr. 

7. Koháry Peter  Mgr. 

8. Koháryová Vilma  Mgr. 

9. Kormanová Edita  Mgr. 

10. Kubica Karol  Mgr. 

11. Kurucárová Dagmar  Mgr. 

12. Lisková Daniela Mgr. 

13. Marčanová Viera  Mgr. 

14. Mitka Štefan  Mgr. 

15. Rezetka Milan  Ing. 

16. Solomonová Katarína  Mgr. 

17. Suranová Tatiana  Mgr. 

http://www.souknm.sk/node/15
http://www.souknm.sk/node/15
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zástupca pre teoretické vyučovanie: 

 Ing. Pavlus Pavol 

učiteľ - učiteľka odborných predmetov 

P. č. Priezvisko Meno Titul 

1. Belka Štefan  Ing. 

2. Cinková Alena Ing. 

3. Dokupil Ján  Ing. 

4. Chabada Jaroslav  Ing. 

5. Kučeríková Alena  Ing. 

6. Milučký Milan  Ing. 

7. Muška Ján  Ing. 

8. Mušková Mária  Ing. 

9. Plevková Štefánia Ing. 

10. Rudincová Katarína  Ing. 

11. Synáková Erika  Ing. 

12. Šerík Michal  Ing. 

13 Šidlo Oto  Ing. 

14. Šusteková Ľubica  Bc. 

15. Vavrová Nataša  Ing. 
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2) Pedagogickí zamestnanci pre praktické 

 vyučovanie 

zástupca pre praktické vyučovanie: 

Mgr. Ballayová Zdenka 

hlavný majster odbornej výchovy:  

Mgr. Vlček Anton 

 

majster - majsterka odbornej výchovy 

P.č. Priezvisko Meno Titul 

1. Behúň Richard Bc. 

2. Belák Bohumil   

3. Brisuda Jozef   

4. Bugáň Ervin   

5. Capko Ján   

6. Cebáková Edita Ing. 

7. Franek Peter Mgr. 

8. Hodas Jozef Mgr. 

9. Kanis Dušan Bc. 

10. Knapec Viliam   

11. Laurenčík Jozef Bc. 

12. Nekorancová Dana Mgr. 

13. Pieron Daniel Bc. 

14. 
Poláčková 

Moravcová 
Janka PhDr. 

15. Soviar Pavol Bc. 

16. Sucháňová Anna Bc. 

17. Varhaník Jozef Bc. 

18. Veselý Ľubomír Bc. 

http://www.souknm.sk/node/88
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3)  Ostatní zamestnanci 

zástupca pre technicko - ekonomickú oblasť: 

Mgr. Pavol Kopták 

P. č. Priezvisko Meno Titul Funkcia 

1. Andelová Emília   upratovačka 

2. Beláková Katarína   prac. výdajne náradia 

3. Bláhová Iveta   strážnik 

4. Čurajová Stanislava    sekretárka 

5. Drábová Viera    personalistka pre žiakov 

6. Halúska Milan    elektro-údržbár 

7. Holienčík Martin Bc. správca siete 

8. Hromada Štefan   údržbár 

9. Hromada Miroslav Bc. konštruktér, skladník 

10. Kantoríková Alena    upratovačka 

11. Kekelyová Miroslava  Ing. technológ 

12. Kobanová Irena    personal., mzdová účtov. 

13. Konušík Miroslav    strážnik 

14. Martinčeková Anna    upratovačka 

15. Mäkký Ján    stavebný údržbár 

16. Muzika Ferdinand 
 

údržbár 

17. Palárcová Anna    upratovačka 

18. Pavlusová Oľga    vedúca ekonómka 

19. Prievozníková Eva  Mgr. finančná účtovníčka 

20. Ripelová Mária    materiálová účtovníčka 

21. Struhárová Mária    prac. školskej jedálne 

22. Vojsovič Lukáš Bc. správca siete 

23. Vojtík  Jozef    strážnik 

http://www.souknm.sk/node/16
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RADA ŠKOLY 

 

1. Jozef Brisuda - predseda 

2. Ing. Michal Šerík 

3. Stanislava Čurajová 

4. Anna Ochodničanová 

5. Ján Vnuk 

6. Katarína Kameniarová 

7. Emília Gavláková 

8. RNDr. Ivana Žureková 

9. Mgr. Janka Školová 

10. Ing. Jana Svrčková  

od 01.01.2014  p. Ivan Poláček  

11. Ing. Jozef Višňovský 

od 01. 01. 2014 Mgr. Marián Lakatoš 
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TRIEDY V ŠK. R. 2014/2015 

1. ročník 

I.A 

triedna učiteľka - Mgr. Drahomíra Dupkalová 

odbory: mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení 

I.B 
triedny učiteľ - Ing. Ján Muška 
odbory: mechanik - mechatronik  

I.C 
triedna učiteľka - Ing. Štefánia Plevková 

odbor: mechanik počítačových sieti 

I.D 
triedna učiteľka - Ing. Katarína Rudincová 

odbory: mechanik nastavovač, umeleckoremeselné spracúvanie kovov 

I.E 

triedna učiteľka - Mgr. Eva Bolíková 

odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, agromechanizátor, 
opravár, poľnohospodárska výroba    

I.F 
triedna učiteľka - Ing. Alena Cinková 
odbor: technicko-administatívny pracovník, strojný mechanik, obrábač kovov 

I.J 
triedna učiteľka - Ing. Erika Synáková 

odbor: technicko-ekonomický pracovník, strojárstvo 

 

2. ročník 

II.A 
triedna učiteľka - Mgr. Daniela Lisková 

odbory: mechanik elektrotechnik, mechanik - mechatronik 

II.B 

triedna učiteľka - Mgr. Iveta Gladišová 

odbory: mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a 
zariadení  

II.C 
triedna učiteľka - Mgr. Tatiana Suranová 

odbor: mechanik počítačových sieti 

II.E 
triedny učiteľ - Mgr. Peter Koháry 

odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, strojný mechanik   

II.F 
triedna učiteľka - Mgr. Edita Kormanová 

odbory: technicko-administratívny pracovník, poľnohospodárska výroba    

II.J 

triedny učiteľ - Ing. Milan Milučký 

odbory: technicko-ekonomický pracovník, strojárstvo 
odbor: technicko-administratívny pracovník, strojný mechanik, inštalatér     
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3. ročník 

III.A 
triedny učiteľ - Ing. Michal Šerík 
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov 

III.B 

triedny učiteľ - Ing. Oto Šidlo 
odbory: mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení  

III.C 
triedny učiteľ - Mgr. Štefan Mitka 

odbor: mechanik počítačových sieti 

III.D 
triedny učiteľ - Mgr. Karol Kubica 

odbor:  mechanik nastavovač  

III.E 
triedny učiteľ - Ing. Jaroslav Chabada 
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, inštalatér   

III.F 
triedna učiteľka - Ing. Mária Mušková 

odbory: technicko-administratívny pracovník, strojný mechanik  

4. ročník 

IV.A 
triedna učiteľka - Mgr. Dagmar Kurucárová 

odbor: mechanik elektrotechnik  

IV.B 
triedna učiteľka - Ing. Alena Kučeríková 

odbory: mechanik - mechatronik, podnikateľ pre rozvoj vidieka 

IV.C 
triedna učiteľka - Mgr. Mária Duhovanová 

odbor: mechanik počítačových sieti 

IV.D 

triedny učiteľ - Ing. Štefan Belka 
odbory:  mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení  
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Občianske združenie Naša škola - Kysuca 

 

Prinášame  základný prehľad aktivít Občianskeho 

združenia Naša škola – Kysuca 

 

- Valentínska a študentská kvapka krvi, 

- miniflorbal pre žiakov ZŠ, 

- rekonštrukcia sprchovacích zariadení pre žiakov 

v rámci TV, 

- vybudovanie sprchovacieho kútika pre 

zamestnancov SOŠs, 

- vybudovanie sauny pre 8 osôb s vlastným 

meračom elektrickej energie, 

- rekonštrukcia šatní pre účely TV, 

- vybudovanie horolezeckej steny v telocvični, 

- zateplenie priestorov za elektrickými pieckami 

v telocvični, 

- estetizácia priestorov na teoretickom vyučovaní 

pred telocvičňou, 

- estetizácia priestorov na 2. poschodí pri zborovni 

- učebné pomôcky pre učebný odbor MŠAV, 

- materiálne a učebné pomôcky na vyučovanie TV,  

- finančné zabezpečenie basketbalového zápasu 

GOOD Angels Košice versus Jekaterinburg v 

Steel aréne,  

- materiálna podpora SOŠs pri organizovaní 

rôznych akcií,  

- organizovanie Kysuckého pohára vo florbale 

zmiešaných družstiev žiakov a žiačok ZŠ 

z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina,  
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- organizovanie futsalového turnaja zmiešaných 

družstiev žiakov a žiačok ZŠ z okresov Kysucké 

Nové Mesto, Čadca, Žilina, spolufinancovanie 

občerstvenia a cien pre prvé tri kolektívy. 
  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť našu 

školu z daní svojimi 2 %.  
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Naša škola sa zapája aj do rôznych 

projektov: 

 

 Modrá škola na Kysuciach 

 Moderné odborné učebne a kvalitnejšie 

vzdelávanie pre študentov SOŠs Kysucké Nové 

Mesto 

 Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

 Kvalitné vzdelanie=úspešní absolventi na trhu 

práce 

 Škola budúcnosti e-learning 

 CAD na Strednej odbornej škole strojníckej 

 Remeslo má zlaté dno, alebo udržme tradičné 

povolanie v našom regióne 

 CAD systémy v elektronike 

 Finančné vzdelávanie študentov SOŠ strojníckej 

v Kysuckom Novom Meste 

 Mám silu + Ja, ty a médiá 

 Dnes tovariš, zajtra majster 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY 
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Naše partnerské zamestnávateľské firmy 

 
- Kia Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom, 

INA Kysuce, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto, 

Scheidt&Bachmann Slovensko, s. r. o., Žilina, 

 AGO, s. r. o., Kysucký Lieskovec, RD Rudina, KINEX-

KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto, OMNIA KLF, a. s., 

Kysucké Nové Mesto, Alexa, s. r. o., Žilina, ELMONT 

COPY, s.r.o., Čadca, MsÚ, Kysucké Nové Mesto,  Code, 

s. r .o., Kysucké Nové Mesto, Slovak Telekom, a. s., 

Žilina, PEGO Slovakia, Považská Bystrica, 

ELVYP, s. r. o., Čadca, Jaššo-elektro, Kysucké Nové 

Mesto, SK technik, Žilina, CLICK, Kysucké Nové 

Mesto, IONT, s. r. o., Žilina, Hollstav, s. r. o., Kysucké 

Nové Mesto, Z+M servis, s. r. o. Čadca, VURAL, a. s., 

Žilina a mnoho ďalších firiem, kde je realizovaný 

odborný výcvik a odborná prax na základe Zmluvy 

o vykonávaní odbornej praxe. 
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ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA ŠKOLE 

 

Na našej škole je každý rok činných niekoľko 

záujmových krúžkov, v ktorých môžu žiaci preukázať 

a ďalej rozvíjať svoje znalosti, schopnosti a zručnosti. 

V uplynulom školskom roku škola ponúkala študentom 

tieto krúžkové činnosti: 
P. č. Názov Vedúci 

 

1. Florbal I Mgr. Štefan Mitka 

2. Strelecký I Mgr. Štefan Belka 

3. Turistický Ing. Mária Mušková 

4. Športové hry Mgr. Drahomíra Dupkalová 

5. Netradičná fyzika Mgr. Karol Kubica 

6. Doučovanie 

z fyziky 

Mgr. Tatiana Suranová 

7. Šachový I Ing. Ján Muška 

8. Anglický jazyk Mgr. Miroslava Mravcová 

9. Elektrotechnický Bc. Dušan Kanis 

10. Konverzácia 

z NEJ 

Mgr. Viera Marčanová 

11. Klub informatikov Bc. Daniel Pieron 

12. Modelársky Bohumil Belák 

13. Matematika hrou Mgr. Katarína Solomonová 

14. Propagačný Mgr. Dana Nekorancová 

15. Tekutinové 

mechanizmy 

Ing. Alena Kučeríková 
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16. Vysokoškolskej 

matematiky 

Ing. Milan Milučký 

17. Komunikačných 

zručností 

PhDr. Janka Poláčková-

Moravcová 

18. Ekonomický Ing. Alena Cinková 

19. Viac ako peniaze Ing. Štefánia Plevková 

 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 

 

 
Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a 

písomnej formy internej časti:  

 slovenský jazyk a 

literatúra, slovenský 

jazyk a slovenská 

literatúra dňa 17. marca 

2015 (utorok), 

 anglický jazyk, nemecký 

jazyk 18. marca 2015 

(streda),  

 matematika dňa 19. marca 2015 (štvrtok) 
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Praktické maturitné skúšky 

 

Praktickú časť odbornej maturitnej skúšky absolvovalo 

104 žiakov v študijných odboroch -  mechanik 

elektrotechnik, podnikateľ pre rozvoj vidieka, mechanik 

počítačových sietí, mechanik nastavovač, mechanik 

mechatronik, programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení a nadstavbového štúdia v odbore 

strojárstvo a technicko-ekonomický pracovník.   

Túto časť žiaci vykonávali v dielňach našej školy ale 

aj v spoločnosti Scheidt&Bachmann Slovensko, s. r. o.  

a INA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto v dňoch od 11. do 

14. mája, a to podľa jednotlivých odborov. 
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Ústna časť maturitnej skúšky  prebiehala od 25. do 27. 

mája.  

Termíny záverečných skúšok 

  

Trieda  Učebný odbor 
Písomná  

časť ZS 

Praktická  

časť ZS 

Teoretická 
časť ZS 

III.E 

2488 H   

Mechanik 

špecialista 

automob. výroby 

22. 06. 
23. 06. - SOŠs 

24. 06. - KIA 
25. 06. 

III.E 
3678 H  

Inštalatér 
22. 06. 23. – 24. 06. 25. 06. 

III.F 

6475 H   

Technicko-

administratívny 

pracovník  

22. 06.  23. – 24. 06. 25. 06. 

III.F 
2464 H 

Strojný mechanik    
22. 06. 23. – 24. 06. 25. 06. 

II. F 

4572 F  

Poľnohospodárska 

výroba                
22. 06. 23. 06. 25. 06. 

 

 
Záverečné skúšky  

v plnom prúde. 

 

Bodka, ktorá znamená 

VÝUČNÝ LIST. 
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Aj v tomto školskom roku sme organizovali kurz 

zvárania. 

 

 

V školskom roku 2014/2015 prebehlo 6 základných 

kurzov vo zváraní v počte 36 absolventov: 

- zváranie plameňom - 4 žiaci, 

- zváranie v ochrannej atmosfére CO2 – 26 žiakov. 

Zváračský kurz absolvovali aj zamestnanci z okolitých 

firiem. 
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Z PODUJATÍ A AKTIVÍT ŠKOLY VYBERÁME 

 

KULTÚRNO VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo sa už tradíciou, naša škola v duchu známej 

pravdy „ Radšej jedenkrát vidieť ako stokrát počuť“ 

otvorila svoje brány tento rok 14. októbra a privítala tak 

vo svojich priestoroch takmer štyri stovky žiakov 

základných škôl, ich pedagógov a rodičov.  

Aby Deň otvorených dverí prebehol hladko, 

predchádzal mu týždeň plný intenzívnej prípravy. 

Pozvané boli všetky základné  školy z celého regiónu 

Kysúc a Žiliny. Hlavnú úlohu zohrali pedagógovia, ale 

predovšetkým žiaci školy, ktorí prichádzali aj s vlastnými 

kreatívnymi návrhmi ako prezentovať školu a odbory, 

ktoré sa v nej vyučujú. 

A prišiel deň „D“. Nadštandardnú spoluprácu prišli 

predstaviť zástupcovia partnerských zamestnávateľských 

firiem: INA Kysuce, KIA Motors Slovakia, Scheidt & 

Bachmann Slovensko a NN Slovakia. Mladí návštevníci 

si pozreli vynovenú telocvičňu s neprehliadnuteľnou 

lezeckou stenou, odborné učebne v budove teoretického 

vyučovania a obdivovať mohli aj perfektne upravené 

priestory medzi budovami teoretického a praktického 
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vyučovania, ktoré upravovali počas odborného výcviku 

pod vedením svojich majstrov žiaci poľnohospodárskych 

odborov. A potom už začala prehliadka zručností 

jednotlivých študijných či učebných odborov. Všetky 

stanoviská ponúkali ôsmakom a deviatakom vyskúšať si 

vlastnými rukami, ako sa kujú podkovičky a spolu 

s našimi kováčmi ochutnať toto remeslo. Ďalej ich čakal 

štvorkolesový tátoš – pomocník agromechanizátorov. 

Práve novootvorený odbor agromechanizátor – opravár  

sa začal vyučovať na našej škole v tomto školskom roku 

prvýkrát. Výučbové motory, automobily značky KIA, či 

meracie prístroje v CNC učebni našli žiaci v budove 

dielni – sú to sponzorské dary od našich partnerov, ktoré 

slúžia na vyučovacie účely. 

Aj ďalšie stanoviská ponúkali chlapcom a dievčatám 

vyskúšať si šikovnosť a umnosť, a tak sa spájkovalo, 

rozoberal sa počítač, písalo sa na presnosť, programovalo 

sa v CNC učebni, okukával sa sústruh či fréza, ale sa 

vyrábali aj prívesky z drôtov, predvádzalo sa pracovisko 

inštalatérov a vymieňali sa kolesá na aute v školskom 

pneuservise. Ale sa aj zváralo   a zvárali aj dievčatá. 

A toto všetko prišli zdokumentovať aj redaktor 

a kameraman z televízie Markíza.  

Škola privítala aj vzácnych hostí – predstaviteľov 

mesta Kysucké Nové Mesto pána primátora Ing. Hartela 

a jeho zástupkyňu Ing. Svrčkovú. A to, že remeslá v škole 

majú zelenú,  podčiarkla aj milá hosťka-drotárka. 

Na koniec to najlepšie  – nech sa páči pozýva riaditeľ 

školy  pochutnať si na dobrotách majstra Brisudu 

a dovidenia v roku 2015. 
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BURZY STREDNÝCH ŠKÔL 

11. novembra  sa v dvoch okresných mestách konala 

prezentácia škôl a zamestnávateľských spoločností. 

V Žiline pod záštitou Úradu práce a sociálnych vecí to 

bola Burza informácií a v Čadci Úrad práce a sociálnych 

vecí organizoval Regionálny veľtrh práce a informácií 

pre mladých.  Našu školu žiakom základných škôl 

predstavili dva tímy pedagógov a žiakov a demonštrovali 

možnosti získania vzdelania v študijných a učebných  

odboroch. Na žilinskej Burze informácií sa pri stánku 

Strednej odbornej školy strojníckej zastavil aj župan Juraj 

Blanár a spolu s primátorom mesta Žiliny  Igorom 

Chomom sa informovali, ako sa využívajú výučbové 

simulačné CNC stroje na vyučovaní. Predseda Žilinského 

samosprávneho kraja sa vyjadril o našej škole ako 

o progresívnej a zaželal pedagógom a učiteľom veľa 

tvorivých inšpirácií v edukačnom procese. 
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1. novembra sa naši zamestnanci spolu so žiakmi  

zúčastnili Medzinárodnej výstavy v Brne, ktorá bola 

zameraná na strojárstvo, zváranie, obrábanie, 

automatizáciu a zlievarenstvo.  

 

Odovzdávanie ocenení najlepším študentom 

stredných škôl z Kysuckého Nového Mesta 

14. novembra sa pri príležitosti Dňa študentstva 

konalo odovzdávanie ocenení najlepším študentom 

stredných škôl z Kysuckého Nového Mesta. Gratulácie 

a ocenenia študentom odovzdal primátor mesta Ing. Ján 

Hartel spolu s riaditeľmi alebo zástupcami ich škôl. 

Medzi ocenenými boli: 

 

Stanislav Malík -  4. ročník 
Je žiakom 4. ročníka študijného odboru mechanik 

nastavovač, žiak svojím prístupom dosahuje vynikajúce 

študijné výsledky počas štúdia, na celoslovenskej súťaži 

odborných vedomostí a praktických zručností v odbore 

strojárstvo obsadil 2. miesto.  

 

Nikola Štefundová - 2. ročník 
Je žiačkou 2. ročníka odboru technickoadministratívny 

pracovník. Je reprezentantka školy v ľahkej atletike, 

dorastenecká reprezentantka SR v behoch na 1 500 m,  

4-násobná majsterka SR v behu na 800 a 1 500 metrov, 

účastníčka MS v cezpoľnom behu v Izraeli.  
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Martin Krupík - 3. ročník 
Je žiakom tretieho ročníka študijného odboru 

mechanik elektrotechnik. Svojou ochotou a 

zodpovedným prístupom k plneniu si povinnosti je 

vzorom pre svojich spolužiakov. Úspešne reprezentoval 

školu v súťaži Kia Innovation Awards 2013 pod záštitou 

nadačného fondu Pontis, obsadil 2. miesto s námetom 

hlásenie vozidiel s právom prednostnej jazdy. 

  

Jozef Knapec -  3. ročník 
Je žiakom tretieho ročníka študijného odboru 

mechanik mechatronik, dosahuje vynikajúce študijné 

výsledky počas celého štúdia, úspešný riešiteľ SOČ v 

kategórii 09 strojárstvo, hutníctvo s prácou Mechanizmus 

na drvenie.  

 

Jakub Kristek -  2. ročník 
Je žiakom druhého ročníka študijného odboru 

mechanik mechatronik. Žiak dosahuje výborné  študijné 

výsledky, aktívne sa zapája do vyučovacieho procesu 

a pomáha pri mimoškolských aktivitách. 

 

Roman Kuriak -  2. ročník 
Je žiakom druhého ročníka študijného odboru 

programátor obrábacích strojov a zariadení, aktívne sa 

zapája do študentského života triedy, zapája sa do 

vyučovacieho procesu, je ochotný pomáhať spolužiakom, 

je členom žiackej školskej rady, ochotne pomáha pri 

mimoškolských aktivitách.  
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Výmenná odborná prax agropodnikateľov 

z Českého Tešína  

V dňoch 18. 11. 2014 – 21. 11. 2014 sme privítali 

študentov Albrechtovej strednej školy z Českého Tešína, 

aby v rámci  aktivít cezhraničného partnerstva EURES-T 

Beskydy absolvovali výmennú prax v odbore 

agropodnikanie so zameraním na ekologické farmy 

v regióne Kysúc. Budúci maturanti si vyskúšali svoje 

odborné vedomosti a zručnosti na Agrofarme Ochodnica 

a na farme UNI – CON Raková. Okrem starostlivosti 

o ovce, kone a hydinu si vyskúšali aj ťahanie korbáčikov. 

Na oplátku strávili naši podnikatelia pre rozvoj vidieka 

4 dni na Morave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 

32 
 

Členovia žiackej školskej rady v šk. roku 2014/2015 

 

      Žiacka školská rada začala svoju činnosť v školskom 

roku 2014/2015 v nasledovnom zložení:  

1. M. Bielek (IV. D) 

2. M. Infner (III. C) 

3. M. Petrák (IV. D) 

4. P. Baliarová (II. J) 

5. P. Baliarová (III. F) 

6. J. Gabrielová (II. J) 

7. J. Kuchta (IV. B) 

8. R. Kuriak (II. B) 

9. A.Ochodničanová (II. F) 

10. A. Šugarová (II. F) 

11. J. Michalcová (III.F).  

 

     Žiacka školská rada začala svoju činnosť v školskom 

roku 2014/2015 v septembri vypracovaním plánu činnosti 

na šk. rok 2014/2015. Z uvedeného plánu činnosti sa 

podarilo zrealizovať niekoľko akcií: Mikuláš netradične, 

Vianočný čaj, Červené stužky (spolupráca), Deň 

narcisov (spolupráca), Najsympatickejší učiteľ, 

učiteľka, majster a majsterka a Zasaď strom. Niektorí 

členovia sa zúčastnili školenia v Jasnej v hoteli Junior. 

V júni ukončila žiacka školská rada svoju činnosť za 

školský rok 2014/2015. 

 

Členovia žiackej školskej rady ďakujú všetkým 

žiakom a učiteľom, ktorí spolupracovali v školskom 

roku 2014/2015 na jej akciách! 
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ČERVENÉ STUŽKY 

 

Do kampane Červené stužky sa zapojila aj naša škola. 

Všetci žiaci boli oboznámení o blížiacom sa 

Medzinárodnom dni boja proti AIDS prostredníctvom 

školského rozhlasu a súčasne boli informovaní o hlavnom 

posolstve a význame kampane.  

O problematike sa diskutovalo aj na hodinách 

občianskej náuky, kde si pozreli dokumentárny film IN 

YOUR FACE. Kolektív učiteľov Ing. Štefan Belka, Mgr. 

Štefan Mitka a Mgr. Edita Kormanová v spolupráci so 

žiackou školskou radou zorganizovali vyvesenie plagátov, 

prípravu stužiek či letákov.  

Umelecky nadaní žiaci začali pracovať na tvorbe 

pohľadníc. Najzaujímavejšie z nich sme zaslali do 

výtvarnej súťaže Červená stužka v boji proti HIV/AIDS.  

 

Mali sme veľkú radosť, keď náš žiak Peter Maslák 

získal ocenenie za pohľadnicu vytvorenú počítačovou 

grafikou. 

 

1. decembra  sa  deviati žiaci zúčastnili na tradičnej 

akcii na Mestskom úrade v Žiline, kde si osvojili nové 

poznatky o imunitnom ochorení AIDS.  Medzinárodný 

deň boja proti AIDS sme si v škole pripomenuli  v 

predstihu dňa 28. 11. 2014 symbolickými červenými 

stužkami, ktoré sa po pripnutí zaskveli na tričkách 350 z 

nás. Ďalší vytvorili v telocvični "živú" červenú stužku a 

vzniklo zopár pozitívne naladených fotografií. Prečo? 

Veď choroba je síce vždy čierno-biela, ale nádej je živá a 

farebná, povedal niekto v dave... 
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Kam po skončení školy? 

V piatok 13. februára sa stretli žiaci končiacich 

ročníkov strojárskych odborov s bývalým absolventom 

školy dnes vedúcim katedry Obrábania a výrobnej 

techniky  Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity  

prof. Ing. Andrejom Czánom PhD. a jeho zástupcom 

prof. Ing. Jozefom Pilcom CSc., ktorí prišli budúcim 

maturantom potvrdiť, že študovať „strojarinu“ sa naozaj 

netreba báť. Strojnícka fakulta ponúka  štúdium a prácu 

s výpočtovou technikou určenou na výučbu počítačovej 

podpory konštrukcie či programovania.  Hovorili aj 

o spolupráci Strednej odbornej školy strojníckej 

a Žilinskej univerzity, ktorá spočíva v realizácii 

odborného výcviku žiakov školy priamo na akademickej 

pôde. Práve toto je   priestor, kde si stredoškoláci  majú 

šancu uvedomiť, kde môžu ich kroky smerovať po 

maturite. 
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ANGLICKO-SLOVENSKÉ DIVADELNÉ 

PREDSTAVENIE 

 
Dňa 13. marca 2015 sa žiaci študijných odborov 

študujúci anglický jazyk zúčastnili divadelného 

predstavenia v anglicko-slovenskom znení pod názvom 

"American dream", ktoré nám predviedli skúsení 

profesionálni herci z Divadelného centra v Martine. 

Predstavenie sa odohralo v Dome kultúry v Kysuckom 

Novom Meste.  

Žiakom sa celé predstavenie, hudba, prevedenie cez 

počítač a zrozumiteľné vystúpenie hercov veľmi páčilo. 

Hercom sa podarilo pútavo a vtipne zaujať nielen žiakov, 

ale aj učiteľov a udržať pozornosť až do konca.  Dúfame, 

že si žiaci aj takýmto spôsobom vytvoria pozitívny vzťah 

k štúdiu anglického jazyka. 
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1. apríl bol na našej škole trochu bláznivý. Pretože sa 

v poslednom čase stáva, že aj my učitelia máme 

nedostatok pohybu a zábavy, vymyslel si úsek 

teoretického vyučovania  také malé Školské veľkonočné 

hry, ktoré pozostávali z viacerých súťažných  disciplín. 

Do hier sa zapojil úsek praktického a ekonomického 

úseku. Ani jedno z družstiev sa netajilo s tým, že chce 

vyhrať, preto do hier nasadili všetko – odvahu, um, šarm, 

zmysel pre humor a  zručnosť. Súperi hrali ako o život, 

a to sa prejavilo i vo výsledku. Zvíťaziť mohol ten 

najlepší. Blahoželáme! 
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22. apríl – DEŇ ZEME  
 

Ochrana životného prostredia 

nie je ľahostajná ani našim žiakom 

a pravidelne sa zapájajú v rámci 

Dňa Zeme do upratovania okolia 

školy.  Každá trieda mala určené miesto, ktoré vyčistili. 

 „Ja som ja, plus to, čo ma obklopuje. Ak nebudem 

chrániť to druhé, potom nechránim seba saméhoˮ. 

                                                              J. O. Y. Gasset 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tradične neodmysliteľná výstava škôl – nápadov a 

realizácií šikovných študentov, na ktorej nesmieme 

chýbať!!! 
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Tradičné stavanie mája sa konalo vo štvrtok  

30. apríla. 

 

DEŇ MLIEKA 

 

V rámci svetového dňa mlieka sa na našej škole 

uskutočnila propagácia a ochutnávka mlieka a mliečnych 

výrobkov. Aktivitu organizovali naši pedagógovia Ing. 

Edita Cebáková a Ing. Štefan Belka, spolu so žiačkami  

I. F triedy. Šikovné žiačky pripravili na ochutnávku 

jednohubky s pomazánkami z mliečnych výrobkov. 

Ponúkli sme širokú škálu mliečnych výrobkov z ovčieho 

a kravského mlieka, aj vďaka sponzorom: 

 ROĽNÍCKE DRUŽSTVO VEĽKÁ RAČA, 

OŠČADNICA  v zastúpení Ing. Ľubomír Kula,  

 POĽNOHOSPODÁRSKE OBCHODNÉ, 

DRUŽSTVO RADOĽA v zastúpení Ing. 

Poláček Karol, 

  FARMA UNI – CON KYSUCE RADOĽA 

v zastúpení JUDr. Jozef Šamaj, 

  FARMA OCHODNICA v zastúpení p. 

František Hunčík .   
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Veľmi nás potešilo, že práve im nie je ľahostajná naša 

mládež, jej zdravie, a aj preto im  patrí srdečná vďaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úsmev ako dar 

 

Každé dieťa je iné, no rodičia im chýbajú rovnako. Aj 

žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej zbierky 

 1 deň úsmevu na podporu projektov pre rozvoj detí 

z detských domovov.  
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Hlasovanie o najsympatickejšieho učiteľa, učiteľku, 

majstra a majsterku 

 

V dňoch od  7. mája a 11. mája  sa 345 žiakov zapojilo 

do hlasovania o najsympatickejšieho učiteľa, učiteľku, 

majstra a majsterku.  

Najsympatickejší učiteľ 

1. miesto – Ing. Šerík 

2. miesto – Ing. Chabada 

3. miesto -  Ing. Rezetka 

Najsympatickejšia 

učiteľka  

1. miesto -   Mgr. Kormanová 

2. miesto -  Mgr. Kurucárová 

3. miesto – Mgr. Mravcová 

Najsympatickejší majster  

1. miesto -  pán Brisuda 

2. miesto -  Bc. Pieron  

3. miesto -  Bc. Laurenčík 

Najsympatickejšia majsterka 

1.miesto -  Bc. Sucháňová 

2. miesto – PhDr. Poláčková – Moravcová 

3. miesto – Mgr. Nekorancová 

 

Všetkým srdečne gratulujeme! 

 



 
 
 
 

41 
 

SOŠ strojnícka ako hosť spoločnosti KIA Motors 

Slovakia s.r.o 

 

Spoločnosť KIA Motors Slovakia privítala 6. júna 

2015 na DNI KIA po prvýkrát aj pedagógov a žiakov 

našej školy, ktorí prezentovali pred širokou verejnosťou 

vzájomnú spoluprácu. Približne 20 000 návštevníkom 

predstavili vyučovanie pomocou moderných didaktických 

pomôcok, projekty šikovných žiakov, ale aj 

krúžkovú činnosť.  
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Tradičné sadenie stromčeka 
 v žiackej školskej rade 

 

      Ako každý rok, tak 

aj tento, zasadila 

žiacka školská rada 

dňa 19. júna ďalší 

stromček v priestore 

pred bočným vchodom 

do budovy školy a 

prispela tak k 

estetizácií areálu školy 

a tým upevnila svoj 

vzťah k prírode. 
 

Európsky deň jazykov 

 

26. septembra sa konal Európsky deň jazykov, do 

ktorého sa zapojila aj naša škola.  

Hlavným zámerom bolo vyzdvihnúť pred žiakmi význam 

štúdia cudzích jazykov pre otvorenie viacerých možností 

pri hľadaní si 

práce, uzatváraní 

nových priateľstiev 

či cestovaní. 
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       Mikuláš 

 

Dňa 5. decembra navštívil našu školu ako tradične 

Mikuláš. Prišiel s trochu netradičným sprievodom, avšak 

zaujímavým programom, na ktorého tvorbe a realizácií sa 

podieľali členovia žiackej školskej rady spolu 

s koordinátorkou, ako aj žiaci IV.D, I.F a III.F triedy, 

ktorí prejavili záujem o spoluprácu na tejto akcii. 

Mikulášsky kostým zabezpečil riaditeľ školy. Anjeli a 

čerti predviedli krátku veršovanú dramatickú scénku 

a dokonca aj Mikuláš nehovoril tento rok inak ako v 

rýmoch, čo dalo akcii osobité čaro. Na záver rozdal 

Mikuláš žiakom sladkosti a upovedomil ich o význame 

tohto sviatku a o jeho pravom posolstve. Akcia vyvolala 

pozitívny ohlas. 
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Vianočný čaj 
 

         18. decembra sa konalo v priestoroch vestibulu 

školy varenie Vianočného čaju. Akcia sa realizovala na 

podnet žiackej školskej rady, ktorá navarila voňavý čaj so 

škoricou a medom. O hudobný doprovod sa svojimi 

koledami a hrou na klávesoch postarala Alenka Šugarová. 

Okrem toho sa žiaci, učitelia, majstri a ďalší zamestnanci 

školy mohli ponúknuť občerstvením, ktoré tvorili 

perníčky, jabĺčka či oblátky s medom. Zámerom bolo 

pripomenúť si atmosféru blížiacich sa Vianoc.  

Myslíme, že sa to podarilo! 
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Vyradenie absolventov je na našej škole slávnostný 

akt, kedy sa žiaci lúčia so školou a uzatvárajú etapu 

stredoškolského života. Rozlúčka s úspešnými 

absolventmi školy sa uskutočnila 3. júna v Dome kultúry  

za prítomnosti pedagógov, ale aj zástupcov 

zamestnávateľských firiem.  

S prianím všetkého dobrého v osobnom i pracovnom 

živote vyprevadili žiakov triedni učitelia a riaditeľ školy. 
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VEDOMOSTNÉ A ODBORNÉ SÚŤAŽE 

Naša škola získala prestížne ocenenie 

V priestoroch Smolenického zámku sa zišli odborníci 

z praxe a akademickej obce, hostia z Českej republiky, 

Poľska, Ruska, Rumunska, Francúzska a Veľkej Británie 

na konferencii, v rámci ktorej dekanka Fakulty 

masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a 

Metóda v Trnave odovzdala riaditeľovi školy a 

zástupkyni pre praktické vyučovanie ocenenie 

Granátt 2014 za jedinečné aktivity vzdelávacích 

inštitúcií, ktoré šíria myšlienku spoločenskej 

zodpovednosti.  Stredná odborná škola strojnícka tak 

získala okrem finančného grantu poukaz na služby 

fakultnej kreatívnej a eventovej  agentúry Atteliér, a 

pýchu fakulty, almanach Muuza. Autorka projektu Škola 

vo firme firma v škole Mgr. Ballayová prezentovala 

aktivity školy a spoluprácu s firmami v regióne v oblasti 

odborného vzdelávania žiakov a možnosti získania 

zamestnania po skončení štúdia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.souknm.sk/node/393
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Korešpondenčná súťaž v presnom písaní 

desaťprstovou hmatovou metódou 

„VŠETKÝMI DESIATIMI“ 

 

Kysucké múzeum v Čadci vyhlásilo súťaž v presnom 

písaní desaťprstovou hmatovou metódou s názvom 

„Všetkými desiatimi“. Súťaž prebiehala od 2. mája 

2013 do 30. septembra 2014.  Do súťaže sa zapojil úsek 

odborného výcviku, a to žiaci prvého  a druhého ročníka 

odboru technicko-administratívny pracovník. Celkovo sa 

do súťaže prihlásilo 49 študentov z viacerých kysuckých 

stredných škôl.  

Medzi tromi výhercami bola aj naša žiačka Alenka 

Šugarová z I. F triedy, ktorá sa zúčastnila súťaže pod 

vedením majsterky odborného výcviku PhDr. Janky 

Poláčkovej Moravcovej. Víťazke Alenke osobne 

odovzdali  vecnú odmenu pani zástupkyňa Mgr. Zdenka 

Ballayová a Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, riaditeľ SOŠs. 

Touto cestou jej poďakovali za účasť na súťaži 

a zablahoželali k úspechu.   

 
7. a 10. novembra sa aj naša 

škola zapojila do celoeurópskej 

súťaže iBobor. Zúčastnilo sa spolu 

49 žiakov, z toho 16 žiakov v 

kategórii junior a 33 žiakov v 

kategórii senior. Celkovo získalo diplom sedem žiakov.  

V kategórií junior bol úspešný žiak 2 ročníka - Martin 

Svancár.  
Veľmi úspešní boli v tomto roku  žiaci tretieho 

ročníka, ktorí súťažili v kategórii senior. Žiaci získali šesť 
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diplomov a trojica žiakov študujúcich v odbore mechanik 

počítačových sietí z triedy III.C – Mário Macejko, 

Martin Dráb a Lukáš Zeljenka sa z viac ako 4500 

súťažiacich v kategórii umiestnili do 20. miesta. 

 

FOTOGRAFICKÁ 

SÚŤAŽ  

V rámci Týždňa vedy a 

techniky sa na Slovensku 

konala  fotografická súťaž 

určená pre študentov 

stredných a vysokých 

škôl. Cieľom súťaže bolo aktivizovať mladých ľudí a 

poskytnúť im priestor pre prezentáciu vlastného pohľadu 

na vedu a techniku. 

Témou fotografickej súťaže bolo "Ako veda a 

technika zmenila môj 

život? ". 

     Do uvedenej súťaže 

sa zapojili aj 3 žiaci našej 

školy – Kristán Baláž 

(II.E), Michal Pavlusík 

(III.D) a Katarína 

Ondrášková (II.J).  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.souknm.sk/node/395
http://www.souknm.sk/node/395
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Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 

 

2. decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády 

v anglickom jazyku, ktoré pripravili Mgr. Ľubomíra 

Ilková a Mgr. Miroslava Mravcová. Súťaže sa zúčastnilo 

18 žiakov a pozostávala z písomnej a ústnej časti. 

Kategória 2Da: 

1. miesto -  Jakub Škvaridlo z II.C  

2. miesto  - Dávid Comorek z I.B  

3. miesto - Branislav Kašuba z II.A  

Kategória ADb: 

1. miesto  - Lukáš Grajciar zo IV.C 

2. miesto -  Roman Večeřa z III.C 

3. miesto  - Marcel Belanec z III.C  

Žiaci boli odmenení hodnotnými cenami. Žiak Lukáš 

Grajciar zo IV.C, ktorý získal najvyšší počet bodov, 

postúpil do okresného kola súťaže kde reprezentoval našu 

školu. Okresnej hodnotiacej komisie OAJ sa zúčastnila aj 

Mgr. Ľubomíra Ilková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

50 
 

Olympiáda ľudských práv  
 

      8. decembra  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády 

ľudských práv, ktorého cieľom bolo pripomenúť žiakom 

význam ľudských práv a prostredníctvom prípravy na 

olympiádu zvýšiť ich povedomie o tejto problematike. 
       Na olympiáde sa zúčastnilo 17 žiakov tretích 

ročníkov.  

1. miesto – Marek Poláček (III. B) 

2. miesto - Erik Kubošek  (III.D) 

3. miesto - Martin Vnuk (III.D) 

       Víťaz olympiády Marek Poláček reprezentoval našu 

školu na krajskom kole v Aule Gymnázia sv. Františka z 

Assisi v Žiline. 
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15. decembra odborná porota v zložení: Mgr. Edita 

Kormanová a Mgr. Šiková rozhodla o poradí  súťažiacich 

žiakov na školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. 

Anonymne súťažilo deväť žiakov a porota určila toto 

poradie: 

1.  miesto -  Patrik Ondreáš 

2. miesto -  Šimon Kubica 

3. miesto -  Pavol Michalík 

Do okresného kola postúpil Patrik Ondreáš, kde 

obsadil v kategórií 2D druhé miesto.  

Nad priebehom olympiády dohliadala predsedkyňa 

predmetovej školskej komisie pre cudzie jazyky Mgr. 

Ľubomíra Ilková.  

Našim žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom! 
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Žiačky z odboru technicko-administratívny pracovník 

sa v novembri zúčastnili Vianočnej súťaže, kde mali 

vytvoriť grafický návrh vianočného pozdravu a vytvoriť 

kalendár na rok 2015. Všetky práce boli na veľmi dobrej 

úrovni a kalendáre poslúžia všetkým zábudlivcom na 

zapísanie dôležitých informácií. 

 
Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve vyhral 

náš Patrik Rafaj 

Začiatkom decembra 2014 sa konalo krajské kolo 

súťaže ZENIT v strojárstve v Čadci. Našu školu 

reprezentovali Stanislav Malík IV ročník (mechanik 

nastavovač) a Patrik Rafaj III. ročník (programátor 

obrábacích a zváracích strojov a zariadení). Obidvaja 

chlapci dokázali, že majú strojarinu v krvi a úspešne 

reprezentovali nielen svojich pedagógov, ktorí ich 

pripravovali, ale hlavne svoju zručnosť.  

 

Veľkú radosť pripravil Patrik Rafaj, ktorý v súťaži 

zvíťazil a zabezpečil si postup do celoštátneho kola. 

Paťovi všetci srdečne blahoželáme!  
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Úspešná reprezentácia školy v súťaži ZENIT 

 

http://www.souknm.sk/node/412


 
 
 
 

54 
 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – 

PREHLIADKA ŠIKOVNOSTI 

A PROFESIONALITY NAŠICH ŠTUDENTOV 

 

13. februára sa konalo školské kolo SOČ. Prihlásilo 

sa 17 súťažných prác. Súťažiaci prejavili pred 

hodnotiacou komisiou teoretické vedomosti a získané 

praktické skúsenosti pri spracovaní informácií z rôznych 

oblastí. Mimoriadny a v histórii školy jedinečný okamih 

nastal po prezentácii Braňa Jurgu, keď prísediaci hosť 

prof. Ing. Andrej Czán PhD. z katedry Obrábania a 

výrobnej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity 

ocenil jeho prácu a ponúkol mu štúdium ako 

perspektívnemu študentovi.  

Práca s názvom Výroba súčiastky na OC - 09 bola 

spracovaná na profesionálnej úrovni. Ani ostatní študenti 

nesklamali.  

Všetkým srdečne blahoželáme! 
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Žiaci prvého, druhého a tretieho 

ročníka študijných odborov sa od  

9. – 13. marca zúčastnili celoslovenskej 

matematickej olympiády Pangea.  

 

 

23. marca sa 26 žiakov zúčastnilo 

medzinárodnej matematickej súťaže 

pre žiakov základných a stredných 

škôl pod názvom „Matematický 

klokan“.  

Kamil Čagala (IV.C), Adrián 

Kocifaj (III.C) a Lukáš Fojtík 

(III.C) získali ocenenie školský 

šampión. 

 

4. marca sa uskutočnila „Súťaž zručností“ v odbore 

technicko-administratívny pracovník. Zúčastnili sa jej  

žiačky III. F triedy, ktoré  štylizovali písomnosti podľa 

pripraveného  zadania a  súťažili aj  v odpise textu na 

rýchlosť (10 minút) v programe ATF.  

Najlepšie výkony v písaní na rýchlosť spolu 

s vyhotovenými písomnosťami 

dosiahli žiačky:  

1. miesto 

Simona Kubíková 

2. miesto 

Nikola Kostelná 

 

Žiačky si prevzali od zástupkyni Mgr. Zdenky 

Ballayovej vecné odmeny.  
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12. mája  si 11 žiaci z prvého 

a štvrtého ročníka preverovali 

poznatky z prírody v prírodovednej 

súťaži „Poznaj prírodu.“  

 

 

14. mája prebiehalo na škole  

školské kolo vo fyzikálnej súťaži 

žiakov prvého ročníka – FYZIQ.  

O prvé miesta sa podelili žiaci I.C triedy – Anton 

Chlebík, Jakub Malík a Michal Hasko. 

 

19. mája sa uskutočnila súťaž v odpise textu na 

rýchlosť. Súťažili žiačky tretieho ročníka učebného 

odboru technicko-administratívny pracovník.  

Súťaž prebiehala za prítomnosti učiteľky strojopisu 

Ing. Kataríny Rudincovej. Po otvorení súťaže a úvodných 

pokynoch žiačky odpisovali 10 minút náročný 

ekonomický text prostredníctvom počítačového programu 

All Ten Fingers.  

 

Najlepšie výkony v písaní textu rýchlosť 

dosiahli: 

1. miesto – Nikola Pecková                     

2. miesto – Nikola Kostelná                     

3. miesto – Simona Kubíková                 

Výhercom srdečne blahoželáme! 
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NAŠI STROJÁRI OPÄŤ BODOVALI 

 

Medzinárodná súťaž praktických zručností a 

odborných vedomostí v Považskej Bystrici priniesla pre 

našu školu  opäť krásne umiestnenie, o ktoré sa zaslúžili 

Patrik Rafaj (programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení)a Daniel Svitek (mechanik nastavovač), keď 

skončili v silnej konkurencii 14 škôl na druhom mieste v 

súťaži družstiev.  

Paťo najviac zabojoval a v súťaži jednotlivcov bol 

druhý. 

 Chlapci super!!! 
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Za prípravu patrí veľká vďaka majstrom odbornej 

výchovy Bc. Sucháňovej a p. Brisudovi. 

 

 

KIA AWARD INOVATION 2015 

 

Máme šikovných elektrikárov – Jakub Kristek je 

jeden z nich a reprezentoval školu na tohtoročnej súťaži 

pre študentov stredných škôl, ktorú organizovala Nadácia 

Pontis pre KIA Motors Slovakia. Jakub získal ocenenie 

za účasť a finančný grant pre školu. Obetavou 

konzultantkou bola Ing. Plevková.  Gratulujeme! 
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NOVÁ UČEBŇA CVIČNEJ FIRMY V SOŠ 

STROJNÍCKEJ V KYSUCKOM NOVOM MESTE 

 

V rámci nadačného fondu Kia Motors Slovakia 

v Nadácii Pontis sme získali finančný grant vo výške 

5 000 Eur, z ktorého sme vytvorili pre cvičnú firmu 

Kováčik, s.r.o. špeciálnu učebňu – kanceláriu s potrebnou 

technikou (5 notebookov, dataprojektor, multifunkčné 

zariadenie, stoly pod notebooky, skrinky). Nakúpili sme  

kancelárske potreby a tlačivá, zorganizovali besedy s 

odborníkmi o reálnom podnikaní, vytvorili sme 

aktivizujúce ekonomické a účtovnícke simulačné hry, 

ktoré názorne vysvetľujú ťažko pochopiteľné učivá. Na 

simulačnú didaktickú hru "Peniaze na ceste" sme 

zakúpili potrebné komponenty a žiaci spolu s pani 

učiteľkou Synákovou vytvorili názorné pomôcky. Ďalej 

zhotovili aj logické hry  v rámci predmetov účtovníctvo a 

ekonomika „Nájdi ma a priraď tam, kam patrím“  

a „ Doplň ma správne." Žiaci s pani učiteľkou Cinkovou 

robili ekonomické náučné materiály, vytvorili logo firmy, 

propagačné materiály, všetko postupne fotograficky 

zdokumentovali a spolupracovali na tvorbe webovej 

stránky našej cvičnej firmy s ponukou kováčskych 

výrobkov našich žiakov zo študijného odboru umelecký 

kováč. S radosťou môžeme uviesť, že učebňa cvičnej 

firmy Kováčik, s. r o. je vybavená všetkou zakúpenou 

technikou, čím sa zvýši štandard vyučovania nie len v 

predmete cvičná firma v trojročnom odbore technicko-

administratívny pracovník, ale aj vo všetkých ostatných 

odboroch našej školy na výučbu ekonomických 

predmetov. 
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NEBOJME SA ELEKTRIKY 

 

Tak sa volal projekt, v rámci 

ktorého žiaci ôsmych ročníkov základných škôl z okresu 

Kysucké Nové Mesto dostali príležitosť vyskúšať si svoju 

zručnosť a šikovnosť v navrhovaní plošných spojov či 

spájkovaní. Za prítomnosti zástupcu spoločnosti KIA 

Motors Slovakia ukázali, že sa elektriky neboja. 

Výdatne im  asistovali a vzorne reprezentovali svoju 

školu chlapci z II.A pod vedením Mgr. Petra Franeka. 
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Jún je termín, kedy  sa na našej škole každoročne 

uskutočňuje overenie odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činnosti na technických zariadeniach 

elektrických ako elektrotechnik podľa §21Vyhlášky 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Z. z. v znení 

neskorších predpisov.  Tento školský rok sa prihlásilo 17 

žiakov. 
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ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

 

 

Naši absolventi - 

reprezentanti SLOVENSKA  

 

Dávid Kalužník   

odbor 

Programátor 

zváracích 

a obrábacích 

strojov 

a zariadení 
- od roku 2012 člen slovenskej reprezentácie 

v hasičskom športe, 

- v roku 2011  s družstvom G4S Slovnaft na M SR 

v Banskej Bystrici obsadili 2. miesto v požiarnom 

útoku  v  kategórii  profesionálnych hasičov,  

- s  HZ Kyselica  získal v roku 2012  1. miesto 

v Západoslovenskej Hasičskej Lige a zároveň bol 

ocenený ako  najrýchlejší „prúdiar“ ligy, 

-  v  roku  2012  bol ocenený ministrom vnútra a 

Prezídiom Hasičského  Záchranného  Zboru prvou 

výkonnostnou  triedou v hasičskom športe, 

- v roku 2013  sa stal majstrom Bratislavského kraja 

 vo  výstupe  do  4.  podlažia.   

 

http://www.souknm.sk/node/355
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V roku 2013 CTIF (medzinárodná organizácia) 

organizovala 16. hasičskú olympiádu, ktorá sa koná 

každé štyri roky. 

Táto sa konala vo 

Francúzsku. Pre 

hasičov je to  

veľký sviatok. 

Zúčastnilo sa jej 

3000 hasičov. 

Súťaž sa konala 

v tradičných, ale aj 

nových športových 

disciplínach. 

Slovenská reprezentácia profesionálnych hasičov 

štartovala v nových  športových disciplínach.  Obsadili 

 celkovo 4. miesto, čo je veľmi dobrý výsledok, zaostali 

 za Ruskom, ktoré malo dve družstvá a Bieloruskom. 

 

František Šaržík 
-  najúspešnejší pretekár na medzinárodnej súťaži 

vzpieračov (1979). 

Jaroslav Slučik 
- 2-násobný majster sveta a 3-násobný víťaz 

Svetového pohára vo vodnom slalome a zjazde 

(1995, 1996). 

Martin Vlček  

- majster sveta v rádioorientačnom behu (1994). 

Peter Tichý  
- reprezentant SR v športovej chôdzi, účastník OH 

v Atlante (1996). 
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Roman Hanzel  
- reprezentant SR v behu na 800 m, 3. miesto na 

Svetovej gymnaziáde na Cypre (1992). 

Jaroslava Stašová 
-  viacnásobná majsterka ČSSR v behu na 3000 m.  

Jaroslav Marec  

-  majster SR v cezpoľnom behu.  

Eva Malíková  
- majsterka SR v cezpoľnom behu. 

 Milan Staškovan 
- reprezentant ČSSR vo futbale.  

Anton Škorupa  

- reprezentant ČSSR vo futbale. 

 Ľubomír Faktor  
- reprezentant SR vo futbale. 

Slavomír Zátek  

- reprezentant SR do 21 rokov vo futbale. 

Miroslav Barčík  

- reprezentant SR do 21 rokov vo futbale.  

 

Anton Nemčík  

- reprezentant žilinského futbalového oddielu.  

Pavol Staňo  

- futbalista Inter Bratislava. 
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Žiaci z odborov mechanik elektrotechnik a umelecko- 

remeselné spracúvanie kovov sa zúčastnili spolu so 

svojimi majstrami na podujatí, ktoré organizovalo mesto 

Žilina v spolupráci s Nadáciou Pontis a KIA MOTORS 

Slovakia  s názvom Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa 

bavia futbalom. 

Futbalové zápolenie pre základné školy, stredné školy, 

partie, úrady sa uskutočnilo v dňoch 4. až 5. septembra  

na pieskovom ihrisku na Námestí Andreja Hlinku. 

Podujatia sa zúčastnilo 50 futbalových tímov a odohralo 

sa 25 zápasov. 

 

30. septembra  sa konalo v  Kysuckom Novom Meste 

okresné kolo SŠ v cezpoľnom behu.  

Našu školu reprezentovali: 

Kohút, Lisko, Ďurian -  I.A 

Štefundová - II.F 

 Kostelná - III.F 

Hodnotené boli družstvá aj jednotlivci. Najlepší postúpili 

na krajské kolo. Z dievčat postúpila Nikola Štefundová. 

Obe družstvá obsadili druhé miesta. Štefundová postúpila 
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do krajského kola kde vyhrala a postúpila na majstrovstvá 

Slovenska. 

23. októbra Nikola Štefundová vyhrala majstrovstvá 

Slovenska SŠ v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni. 

V sobotu 8. novembra sa v Dubnici uskutočnili 

majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu vo všetkých 

kategóriách. Medzi dorastenkami potvrdila rolu favoritky 

Nikola Štefundová, žiačka druhého ročníka odboru TAP. 

Od prvých metrov sa svojim súperkám vzdiaľovala, aby 

nakoniec dobehla do cieľa ako prvá.  

 

Po úspechu na 

slovenskom 

šampionáte štartovala 

naša Nikola aj 

v nedeľu 9. novembra 

na 31. ročníku 

Krasňanskej desiatky.  

 

 

 

 

12.novembra sa v 

Žiline poriadal Beh 17. novembra. Zúčastnili sa ho: 

Žubor (III. F) 

Ferianec (I. B) 

Dubeň (I. C) 

Ďurian (I. A) 

Lisko (I. A) 

Kohút (I. A). 

Patrik Žubor obsadil 1. miesto. Blahoželáme! 
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13. novembra sa konalo okresné kolo stredných škôl  

vo futsale, kde družstvo chlapcov zvíťazilo a postúpilo  

do Čadce.  

 

19. novembra sa uskutočnil Arm wrestlingový turnaj 

v Žarnoviciach, kde žiak II.E  Truchlik postúpil na 

celoslovenské kolo. 

 

21.novembra   v okresnom kole bedmintonového 

turnaja žiakov stredných škôl  naše družstvá chlapcov 

a dievčat  vyhrali a postúpili do krajského kola. 

 

18. decembra 2014   sa uskutočnilo na ZŠ Povina pod 

vedením Štefana Mitku okresné kolo v bedmintone. Naši 

chlapci a dievčatá vyhrali a postúpili na krajské kolo 

v Martine. 

 

 26. januára  sa na  škole uskutočnil turnaj v stolnom 

tenise študentov našej školy. Turnaja sa zúčastnilo 17 

študentov. 

Víťazom turnaja sa stal Roman Kuriak z II.B triedy, 

ktorý vo finále porazil Romana Večeřu reprezentujúceho 

III.C triedu. Na treťom mieste skončil Radoslav Macáš  

z III.C.  

Žiaci Roman Kuriak, Roman Večeřa a Radoslav 

Macáš reprezentovali našu školu aj na okresnom kole 

žiakov stredných škôl. 

Športu zdar! 
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4. februára sa na ZŠ Clementisova 

uskutočnilo pod vedením Mgr. Štefana 

Mitku okresné kolo v stolnom tenise, 

kde naši žiaci získali 2. miesto.  
  

Napriek tomu, že sa naši žiaci radi učia a chodia do 

školy, v dňoch od 2. do 6. marca sa zúčastnili výcviku 

v lyžiarskom stredisku Veľká Rača. V pondelok  našich 

lyžiarov  privítal dážď a pripadali  si ako na plaveckom 

výcviku. Ale od druhého dňa to bolo všetko inak. 

Snežilo, svietilo slniečko, proste si užívali. Prežili  

príjemných päť dní a majú pekné spomienky a zážitky. 

A tí, čo neboli, môžu iba ľutovať. 

 

12. marca naše družstvo obsadilo druhé miesto na  

okresnom kole v hádzanej, ktoré sa konalo v športovej 

hale. 

 

16. marca sa konala Snowboardová súťaž na Veľkej 

Rači. Zúčastnili sa dvaja jej žiaci  z III. D triedy – Martin 

Vnuk a Michal Pavlusík.  

 

10. apríl - okresné kolo vo volejbale SŠ.  

 

14. apríla naša škola zvíťazila na okresnom kole vo 

futbale SŠ a postúpila do regionálneho kola, ktoré sa 

konalo 16. apríla v Čadci. Tam sme skončili na I. mieste 

a postúpili sme do krajského kola. 

 

20. apríla  v krajskom kole vo futbale sme skončili na  

V. mieste. 
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29. 04. 2015, 06. 05. – 07. 05. 2015 a 13. 05. 2015 sa 

uskutočnil IV. ročník florbalového turnaja zmiešaných 

družstiev žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili okresy Čadca a 

Kysucké Nové Mesto. 

 

KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A 

ZDRAVIA. 

V dňoch od 25. 05. 2015 do 27. 05. 2015 tretie ročníky 

SOŠ strojníckej z Kysuckého Nového Mesta absolvovali 

Kurz na ochranu života a zdravia. Kurzu sa zúčastnilo 

120 žiakov. Prvý deň absolvovali žiaci prednášku 

s ukážkami u požiarnikov v Kysuckom Novom Meste 

a zdravotnú prípravu prvej pomoci, s ktorou  žiakov našej 

školy oboznámili študentky Strednej zdravotníckej  školy  

sv. Františka z Assisi z Čadce.  

Na druhý deň sme napriek nepriaznivému počasiu,  

navštívili skanzen vo Vychylovke a orloj v Starej 

Bystrici. Záverečný deň sa niesol v znamení získavania 

vedomostí z civilnej ochrany, topografie a tí, ktorí mali 

záujem sa mohli pod vedením inštruktora naučiť 

základom sebaobrany. Všetky činnosti, ktoré žiaci 

absolvovali mali profesionálny charakter a  

predpokladáme, že budú žiakom v nevyhnutných 

životných situáciách  vhodným návodom. 

Študenti prežili tri užitočné dni v kolektíve kamarátov. 

Niektorým pokazilo náladu nepriaznivé počasie, ale 

povedzme si úprimne, aj takéto prekážky treba 

prekonávať, lebo tie náročnejšie (životné)  ešte len prídu. 
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V júni sa naši žiaci zúčastnili regionálneho kola 

Župnej kalokagatie. Športovo vedomostnej súťaže 

stredných škôl sa zúčastnilo 8 škôl z okresov Kysucké 

Nové Mesto a Čadca. Usporiadateľom 9. ročníka bola 

OA Dušana Metoda Janotu v Čadci. Naše družstvo v 

zložení Jakub Kuchta, Soňa Horečná, Jakub Škor, 

Kristína Židková a Matej Vároš sa umiestnili na veľmi 

peknom 4. mieste.  
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Postrehy z „blue trip norway“ 

 

Mgr. Karol Kubica 

 

Pre mňa bolo skvelé 

pozorovať, ako si to Soňa 

a Matúš užívajú (dokonca 

som postrehol Matúša sa 

aj usmievať). O Nórsku by 

sa dalo toho písať veľa 

a vo väčšine prípadov 

v samých superlatívoch -  

krásna príroda, bohatá 

história, ale mňa najviac 

zaujal iný prístup ľudí 

k životu – nestresovali, nikde sa neponáhľali, veľa 

športovali, vážili si sami seba, navzájom spolupracovali, 

neničili svoje okolie, ale naopak, ochraňovali ho. 

Odborníci na boj proti klimatickým zmenám cestujú po 

svete a učia, ako upraviť  mestá, aby boli odolné proti 

búrkam, povodniam a pod.  (boli aj na Slovensku,  kde sa 

naučili pracovať so systémom hrádzok). Politici ich v tom 

podporujú a dohodli sa na 100-ročnom pláne na 

prerobenie „šedých“ miest na „modrozelené“ a nech 

vyhrá voľby ktokoľvek, tak ho naozaj dodržiavajú.   

Podnikatelia a developeri  všetky tieto výsledky 

zakomponovávajú do nových obytných oblastí, kde 

najskôr  vybudujú park s dažďovými záhradami, jazerami 

na zachytávanie dažďovej vody a až potom začnú stavať 

obytné domy.    
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Matúš Čerňava: 

19. máj  

V tento deň sme sa vybrali vlakom na cestu do 

Bratislavy, kde sme aj prespali z dôvodu,  že  sme 

nestíhali spoje, ktoré išli na druhý deň. Počas cesty do 

nášho hlavného mesta sme sa aj bližšie spoznali.  

20. máj 

Pred cestou do Viedne sme sa poriadne nasýtili a upravili. 

Soňa ešte hľadala na internete, kde je autobusová stanica. 

Keď sme nastúpili do autobusu, objal nás pocit smútku za 

domovom, ale aj radosť a vzrušenie z nepoznanej krajiny. 

Po  príchode na letisko sme sa divili, aké je to všetko 

veľké. Po vstupe do budovy sme hľadali Check Point a 

chodili z poschodia na poschodie až dovtedy, kým Soňa 

nezistila na informáciách, že to je celá miestnosť. Dosť 

sme sa na tom zasmiali a hľadali zvyšné skupiny. Po 

nájdení prvej skupiny sme sa zoznámili a čakali na 

zvyšné skupiny, pokým nás nezavolali na prvé poschodie. 

Tam nás „očekovali“ a išli sme odložiť batožinu do 

nákladného priestoru. V lietadle sme sa spoznali so 

zvyškom skupiny.  

Po príchode do Nórska sme boli netrpezliví, čo pre nás 

táto krajina pripravila. Samotné letisko bolo veľmi 

zaujímavé. Po nastúpení do autobusu, ktorý nás mal 

priviesť do hotela, sme pozerali krajinu a zisťoval, že je 

to nádherná a pôvabná krajina plná zelene a stavieb.  

Po dorazení do hotela sme nemali pripravené izby, tak 

sme sa pripravili v provizórnej miestnosti na stretnutie so 

slovenským veľvyslancom.  Soňa a pán učiteľ Karol 

Kubica išli napred. Ja som sa zatiaľ viac zoznamoval so 

študentmi. Zistil som, že je to skvelá partia, s ktorou bude 
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určite zábava. Po príprave sme išli na autobus, kde sme 

chvíľku zmätkovali, pretože nikto nevedel, ako sa dostať 

ku veľvyslancovi. Potom sme sa spýtali na cestu 

a vyrazili sme. Počas cesty sme si všetci uvedomili, akí 

sú Nóri ústretoví a pomôžu, aj keď sme mali menšie 

problémy vysvetliť, kam chceme ísť.  

Po príchode na veľvyslanectvo nás uvítal osobne pán 

veľvyslanec. Spravil nám prezentáciu o miestnej krajine a 

jej zvykoch. Prezentácia bola veľmi skvelá a hlavne nás 

veľa naučila o miestnych ľuďoch. Po prezentácii nám 

ukázal, kde sa vybavujú doklady a pôžičky v prípade, ak 

by bol nejaký Slovák v danej krajine okradnutý alebo by 

ich stratil. Po ukončení prehliadky nás vzal na spoločnú 

fotku, ktorá skončila aj na veľvyslaneckej stránke na 

facebooku. Po fotení nás pozval na hostinu, kde nám 

rozprával zaujímavosti o sebe a miestnej krajine.  

Keď sme odchádzali, navrhol nám ukážku mesta.  

Spočiatku väčšina študentov nesúhlasila, pretože boli 

unavení, ale nakoniec sme boli veľmi šťastní, že sme to 

mohli vidieť. A mali sme aj šťastie, že bolo pekné 

počasie. Pán veľvyslanec nám ukázal park Frogner, 

Nobel Institute, kráľovský palác, miestnu radnicu a 

prístav.  

Po skončení prehliadky mesta sme sa rozlúčili s 

veľvyslancom.  Po príchode do hotela sme sa ubytovali a 

unavení zaspali.  

21. máj 

Hneď ráno po prebudení budíkom sme bežali na 

raňajky a potom na autobus. Po vystúpení sme čakali na 

zvyšok skupiny. Pridali sa k nám Karl a Bjorn, ktorí nám 

povedali o miestnom boji proti klimatickým zmenám. 
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Jednou z nich bola prestavba starého letiska. Staré letisko 

bolo prebudované na park.  

Po prehliadke letiska nás Karl a Bjorn pozvali na obed. 

Po obede sme išli na lyžiarske stredisko, kam sme išli 

metrom.  Po príchode na stredisko nám povedali niečo o 

objekte.  

22. máj 

Prvá akcia, ktorú sme mali bola prehliadka NVE a 

následne sme potom prezentovali naše projekty na 

školách týkajúce sa ekológie. Spočiatku to bol najviac 

stresujúci program, ale zvládli sme to bez ťažkostí. 

Neskôr sme išli do vikingského múzea. Bolo úžasné. Po 

prehliadke vikingského múzea sme išli do ďalšieho. 

Jednalo sa o múzeum s loďami. Po skončení prehliadky 

sa išlo loďou na druhý breh, kde nás čakal " Meno 1 ", s 

ktorým sme išli po meste, kde nám ukázal ďalšie 

ekologické systémy mesta. Deň sa skončil s pánom 

veľvyslancom. Deň bol veľmi perfektný až na to počasie, 

ale s tým nič nenarobíme.  

23. máj 

Cesta domov bola veľmi smutná, pretože sa tam 

každému páčilo a nikomu sa nechcelo ísť späť. Cesta 

späť bola pomalšia, horšie sa lúčilo s takou skvelou 

krajinou, akou je Nórsko. Po prílete do Viedne sme sa 

rozlúčili a išli každý svojou cestou.  

 

Soňa Horečná: 

,,Neexistuje škaredé počasie, ale iba zle oblečený 

človek.“ Tak táto veta mi bude vŕtať hlavou pekne dlho. 

Práve touto vetou nás viac-menej uvítal slovenský 
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veľvyslanec na nórskom území. Ale poďme pekne po 

poradí. 

Ako prvé nás čakal let z Viedne do Osla. Pre mnohých 

z nás to bola prvá  skúsenosť s lietaním. Za všetko 

hovorili zvedavé pohľady smerujúce von každým jedným 

oknom v lietadle. Posádka lietadla bola veľmi priateľská 

a komunikatívna. Nenechali nás o hlade a ani smäde. Po 

šťastnom pristátí sme si šli po batožiny. Zrazu nás oblial 

pot strachu. Kde máme batožiny? Ako to, že tu ešte nie 

sú? Tak tieto otázky bolo počuť naozaj všade. Nakoniec 

všetko dobre dopadlo a vybrali sme sa pred stanicu, kde 

nás čakal pripravený autobus, ktorý nás mal priviesť do 

hostela, kde sme boli ubytovaní. Následne nasledovalo už 

spomínané stretnutie s pánom veľvyslancom. Cesta 

k nemu však bola viac než komplikovaná. Práve táto 

situácia nás preverila v našej lámavej angličtine. Veď 

predsa učíme sa ju preto, aby sme sa dorozumeli. Po 

krátkej prezentácii, ktorú nám pripravil sám pán 

veľvyslanec, nás vyzval k spoločnej fotografii. Za to, akí 

sme boli odvážni, sme dostali aj patričnú odmenu. A to 

vo forme sladkého koláčika, ktorý nás všetkých veľmi 

potešil. A aby toho nebolo málo, tak sme sa všetci 

spoločne vybrali na obhliadku mesta. Nečakanú 

obhliadku. Prešli sme určite celé Oslo od hora dole. 

Navštívili sme Frognerpark, v ktorom mali hlavnú 

dominantu sochy stvárňujúce rôzne životné situácie. 

Nasledoval kráľovský palác či radnica mesta, v ktorej sa 

odovzdávajú Nobelove ceny. V neskorých nočných 

hodinách sme sa pobrali na ubytovanie. Na naše 

prekvapenie, miestne deti o desiatej hodine večer hrali 

ešte futbal. Slnko tu zapadalo dosť neskoro. Hneď po 
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ubytovaní  sme sa zoznamovali s kolegami zo susedných 

škôl, s ktorými sme boli rozdelení do izieb. Sú to naozaj 

fajn ľudia. S ubolenými nohami, ale za to s hlavou plnou 

zážitkov sme si líhali do postele a zatvárali oči. Moc sme 

ale nepospali, keďže včas ráno nám zvonil budík na 

raňajky. Jedla bolo neúrekom a ako sa hovorí, z každého 

rožka troška. Mohli sme ochutnať čerstvé ryby, ich 

špecialitu sladký syr alebo klasické raňajky, ako bol 

napríklad chlieb s nutelou. 

Nasledoval ďalší, vyčerpávajúci program. Autobusom 

sme sa vybrali blízko neďalekého starého letiska, kde 

sme čakali Bjorna a Karla, ktorí nás previedli po tomto 

unikáte. Toto letisko totiž bolo prerobené na vedný 

čarovný svet. Všade samá voda a zeleň, o ktorú bolo 

vynikajúco postarané. Všade bolo tak krásne čisto, bez 

odpadkov a zbytočností. Voda sem pritekala zo všetkých 

smerov. Mala aj možnosť sa čistiť v podzemných 

čističkách. Cestou sme natrafili aj na zvieratká, či bežcov, 

cyklistov, mamičky s kočíkmi... naozaj, maximálne 

využitie tejto prírodnej krásy. 
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Ďalej nás čakalo veľké prekvapenie. Naše prázdne 

žalúdky boli zasýtené. O obed sa postarali Bjorn a  Karl 

priam dokonale. No kam vziať teenegerov? Predsa do 

Mc´Donalds. Hranolky, hamburger a cola padli vhod. 

Napapaní sme sa nevládali dvíhať zo stoličiek, no naša 

cesta pokračovala ďalej. Blúdili sme ulicami mesta 

a obdivovali krásu všade navôkol. Ako čas plynul, trebalo 

ísť domov spinkať. Pred tým však treba výdatnú večeru. 

Nakúpili sme si mrazené pizze a večera bola na svete. 

Samozrejme, sme si ich aj upiekli,  lenže baby 

nepodarené nechceli večer spať, tak sa naša izba dohodla, 

že nášho Matejka zo Zvolena pekne v noci popastujeme. 

O druhej ráno sme sa patrične vystrojili. Šatky okolo 

hláv, namaľované (však nás nemôže nik poznať) sme sa 

vybrali na „lov“. Kartičku od izby sme mali od jeho 

spolubývajúcich. Ako sme ho pastovali, začal sa 

prebúdzať. To bol čas na rýchly a tichý útek. Ráno nám 

ktosi netrpezlivo klopal na dvere. Samozrejme, že 

Matejko. Všetko sme zatĺkali, kým nám sily stačili. Aj 

tak vyhral. Opäť sme sa napapali a vyrazili tentokrát za 

povinnosťami. Naša úloha bola jasná, pripraviť si 

prezentáciu a odprezentovať ju. Za našu školu padla táto 

úloha na mňa. Moja tréma a nedokonalosť v angličtine sa 

ukázali v plnej kráse. No naši kolegovci boli zlatí a pekne 

zatlieskali. Predsa, niet hanby, niet „srandy“. Následne 

sme vyšli na strechu NVE, kde nám ukázali, aký úžitok 

môžeme mať zo ,,zelených striech“. Nasledovala ďalšia 

exkurzia do Vigingského múzea a múzea lodí. Obe sídlili 

pri mori, kde sme urobili pár fotiek domov a loďou sa 



 
 
 
 

78 
 

prepravili čo najbližšie do mesta, odkiaľ sme šli na 

ubytovňu. Unavení, spotení sme si ľahli a hneď zaspali. 

Posledný deň sa niesol v znamení balenia, dokupovania 

darčekov a odletu. Rozlúčka na letisku vo Viedni bola 

dojímavá, ale snáď sa znovu uvidíme v Piešťanoch. 

S pozdravom Soňa, Matúš a Karol. 

 

 

 

 

 

 

PREZENTÁCIA ŠKOLY  ŽIAKMI Z ODBORU 

URSK 

V auguste – septembri prebiehali výstavy aj v Strečne. 

 

Naši študenti vo Francúzsku  

 

Naša škola  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja už po šiestykrát vyslala svojich 

žiakov a pedagógov za hranice Slovenska reprezentovať 

školu, mesto, kraj i krajinu svojím umením, zručnosťou 

a kultúrou. Žiaci sa spolu s pedagógmi zúčastnili 

http://www.souknm.sk/node/379
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Kováčskych slávností vo Francúzsku, v meste Rive de 

Gier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V máji žiaci priblížili svoj odbor na Základnej škole 

v Radoli. 

 

V júni dva týždne naši žiaci reprezentovali školu v rámci 

odborného výcviku na Donovaloch v Dobšinského 

rozprávkovom svete Habakuky. Kováči tak mohli 

prezentovať ukážky prác a zručnosti pri predvádzaní 

tohto remesla. 

 

V júli sme nechýbali ani na Jakubovských hodoch 

v Kysuckom Novom Meste. 
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NAPÍSALI O NÁS 
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Dvojica študentov z Kysúc sa zúčastnila študijného 

pobytu v Nórsku 

František Kekely 08. 06. 2015 09:17:28 Kysuce 
 

  

 

 

 

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom 

Meste mohla vďaka projektu Modrá škola poslať 

dvoch svojich študentov i jedného pedagóga na pár 

dní do Nórska. 

 Projekt Modrá škola je súčasťou programu 

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní 

a sucha.“ Viac nám o tomto projekte i programe 

porozprával riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v 

KNM, Mgr. Ing. Ondrej Holienčík: „Hlavným cieľom 

spomínanej programovej oblasti a samotného projektu je 

zvýšiť povedomie a vzdelanie v oblasti prispôsobenia sa 

zmene klímy. V rámci projektu tiež realizujeme 

adaptačné opatrenie na zvýšenie podielu zelene, záchyt 

dažďovej vody, vodopriepustnosť povrchu v školskom 

areáli či zhotovenie jazierka.“ 

 Študenti sa tak mohli dozvedieť niečo o globálnom 

otepľovaní, kolobehu vody v prírode, na čo sa dá 

http://www.orava-kysuce.sk/autor/frantisek-kekely/
http://www.orava-kysuce.sk/kysuce/
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využívať dažďová voda, ako pomáhajú rastliny 

recyklovať dážď a taktiež pomáhali pri prácach v areáli 

školy. Program financuje Finančný mechanizmus 

Európskeho hospodárskeho priestoru a štátny rozpočet 

Slovenskej republiky. Zapojení boli nie len študenti 

a pedagógovia školy, ale aj miestne subjekty, organizácie, 

napríklad Slovenský zväz rybárov, Občianske združenie – 

Naša škola, Žilinský samosprávny kraj či mesto Kysucké 

Nové Mesto. 

 Súčasťou programu bol i spomínaný študijný pobyt 

v Nórsku. Pedagóg Mgr. Karol Kubica a dvaja študenti, 

Soňa Horečná a Matúš Čierňava, strávili na severe 

Európy 4 dni. Viac nám o tejto krajine porozprával Mgr. 

Karol Kubica: „Je to pekná krajina, podobná Slovensku, 

ale tí ľudia si ju chránia. Vedci, odborníci, politici, ale aj 

podnikatelia, sa tam vedia dohodnúť napríklad na tom, že 

zhruba sto rokov budú pracovať na zmene prerábania 

tých šedých miest na modro-zelené. Pripravili, ako by 

malo vyzerať mesto, aby tam bola čo najmenšia možnosť 

nejakých záplav. Politici im to schválili a nech tam bude 

hocijaká vláda zvolená, tak sa pôjde podľa toho plánu. 

Podnikatelia, keď tam stávajú nové bytovky a sídliská, 

tak najskôr vybudujú park, jazerá, dažďové záhrady a až 

potom stavajú bytovky.“ 

 Okrem Strednej odbornej školy strojníckej 

z Kysuckého Nového Mesta sa tohto zahraničného 

pobytu zúčastnili aj ďalšie školy zo Slovenska: Odborné 

učilište internátne z Lučenca a tri gymnáziá (z Malaciek, 

z Trenčína a zo Zvolena). 
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30. jún - slávnostné ukončenie 

školského roka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretneme sa v septembri 
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