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Milí čitatelia, 

príprava časopisu je pre členov redakčnej rady a vedúce publicistického krúžku ako pre fajnšmekrov príprava 

lahodnej večere. Trvá dlho, kým sa namiešajú tie správne chute, prímesi a korenia, potom dohliadať na varenie a 

napokon vizuálna úprava, ktorá by podporila tie správne chuťové poháriky... Napokon sa po tvorivej práci čaká 

na hodnotenie degustátorov... 

Aj my sme v redakčnej rade „miešali, korenili, vizualizovali, varili“. Teraz vám ponúkame na „ochutnávku“ 

ďalšie číslo školského časopisu Pauzák. Vytvorte si v školskom dni pauzu a čítajte s radosťou... 

Aby sme sa k vám priblížili ešte viac, od školského roku 2015/2016 je aktuálne číslo tlačené aj v  printovej po-

dobe a zverejnené na nástenke vo vestibule školy. Pauzák je naďalej internetovým časopisom. 

Na vaše podnety, pripomienky, pochvaly i kritické poznámky sa tešíme na mailovej adrese: pauzak@spspo.sk 

Za redakčnú radu vedúca publicistického krúžku, PaedDr. Jana Kipikašová 

mailto:pauzak@spspo.sk
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16. 12. 2015,  Bratislava, pracovné stretnutie riaditeľa školy a zástupcov riaditeľa školy 

s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom 

  

  

  

Sme bičovaní informáciami, že situácia v rezorte školstva SR je nepriaznivá a celková prognóza školstva do 

budúcna nie je veľmi pozitívna. Že tento stav nie je ľahostajný ani riaditeľovi našej školy a jeho zástupcom, do-

kazuje pracovné stretnutie vedenia školy u ministra školstva, vedy, výskumu a športu – Juraja Draxlera, o ktoré 

požiadal sám riaditeľ školy, Ing. Marián Viňanský. 

Cieľom návštevy boli aktuálne témy týkajúce sa školstva:  postavenie stredných priemyselných škôl v systéme 

odborného vzdelávania; možnosti zavedenia duálneho vzdelávania na stredných priemyselných školách; pred-

stava iného modelu financovania škôl či téma projektov a nové výzvy pre ďalšie programové obdobie. 

Pevne veríme, že aj vďaka takýmto iniciatívam postupne dosiahneme ozdravenie celého systému školstva.  

PaedDr. Jana Kipikašová 
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„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete."  (Reč v Ústave v roku 1842) 

 

„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie je s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne 

šťastnými, rovne spokojnými." (Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 55) 

 

29. 10. 2015 si Slovensko pripomenulo 200-té výročie narodenia najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského 

národného života - spisovateľa, jazykovedca a kodifikátora slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslo-

venskom nárečí, politika, rečníka, publicistu - Ľudovíta ŠTÚRA. 

V našej škole sme si túto osobnosť slovenských dejín pripomenuli dvoma spôsobmi... 

 

 

 

KDE:  SPŠ strojnícka, Prešov 

KEDY:  28. október 2015 

PRI AKEJ PRÍLEŽITOSTI:  Medzinárodný deň školských knižníc 

ORGANIZÁTORI:  Mgr. Aneta Vargová, PhDr. Emília Alcnauerová 

AKO BOLO:  Veľmi dobre! Štúrovský jazyk, „pikošky“ o Štúrovi a z jeho života, ľudová hudba a spev, stopy Ľ. Štúra 

v Prešove – o tom všetkom sme sa dozvedeli.  

ZÁVER:  Osobnosť Ľudovíta Štúra bola zaujímavá, čo nám dokázali aj naši žiaci tým, že nám ho netradičným spô-

sobom priblížili.  

POCITY:  Literárno-hudobné pásmo sa nám páčilo, namiešali sme si spolu pestrú zmes pocitov – smiech, vážnosť, 

zamyslenie, prekvapenie... 

...PRVÝ:  ĽUDOVÍT ŠTÚR V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI 

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO SLOVENSKÁ DRUŽINA NA DVOJAKÝ SPÔSOB 
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. 
KDE:  Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov 
KEDY:  16. november 2015 

PRI AKEJ PRÍLEŽITOSTI:  Imatrikulácia žiakov 1. ročníka 

ORGANIZÁTOR:  divadelný súbor ETUDY z Kendíc 

AKO BOLO:  Ako na koncerte! Prečo? Základ hudobnej inscenácie tvorila zhu-

dobnená poézia štyroch osobností slovenskej literatúry a histórie: Ľudovíta Štú-

ra, Janka Kráľa, Sama Chalupku a Andreja Sládkoviča. Naživo hrané a spievané 

piesne sa žánrovo pohybovali od rocku, cez punk, ska, hip - hop až po lyrickú 

baladu. 

ZÁVER:  Hudobná inscenácia atraktívnym spôsobom otvorila otázku aktuál-

nosti štúrovskej poézie pre dnešnú mladú generáciu.  

POCITY:  Predstavenie nás až tak veľmi neoslovilo, inými slovami – jedno-

duchý školský koncert.  

 
Samuel Stankovič, III.C a PaedDr. Jana Kipikašová  

Čo sme ešte o Ľudovítovi Štúrovi nevedeli a v školskej knižnici sme sa dozvedeli... 

Ľudovít Štúr ovládal okrem slovenčiny ešte desať ďalších jazykov - latinský, maďar-

ský, nemecký, grécky, francúzsky, poľský, srbochorvátsky, ruský, hebrejský, anglický.  

Ako charakterizoval Ľudovíta Štúra jeho priateľ, kolega, spoluvrstovník Jozef Miloslav         

Hurban? „Pekný, strunovitý, štíhly, vysoký mladoň slovenský s čiernymi, zahrievajúcimi, 

oheň sypúcimi očami a tmavogaštanovými, bohatými vlasmi, k tomu celý zjav jeho súmer-

ný a strojný, sympatický každému, elektrinu tak neodolateľne zo seba púšťajúci, že nebolo 

mu možno vzdorovať!“ 

Obklopoval sa knihami. Ich zháňaniu venoval veľkú časť korešpondencie, ale keď knihu 

prečítal, ochotne ju požičal ostatným. 

Ľúbostné a manželské vzťahy pokladal za prekážku v oddanej práci pre národ. Sama Cha-

lupku a Jozefa Miloslava Hurbana dokonca od svadby odhováral. Ale napokon sa ani samot-

ný Štúr zaľúbeniu nevyhol – za trojlístok jeho najväčších lások sa považujú: Bohumila Rajská, 

Mária Pospíšilová, Adela Ostrolúcka. 

Na Štúra mali vplyv i štúdiá v Nemecku, kde spoznal mužskú módu. Potrpel si na to, ako vyze-

ral. Chodil upravený, súčasťou jeho batožiny boli vždy nástroje na úpravu brady. Štúr bol podľa 

svedectiev štramák, ktorému záležalo na imidži. Ženy ho vykresľovali ako elegána a šviháka 

s vybraným vkusom. 

Popri práci sa venoval aj športu - jazdil na koni a v Bratislave chodil ráno veslovať na Dunaj.  

Traduje sa o ňom, že používal na slávnostné príležitosti voňavku, teda bol jedným z prvých slo-

venských mužov, ktorý sa voňavkoval. 

..DRUHÝ:   ŠTÚROVCI - KONCERT (NE)ZRUŠENÝ 
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I.D -  TIS v strojárstve
Tr. učiteľ: Ing. Iveta Drábová I.C -  DOPRAVA

Tr. učiteľ: Mgr. Marcela Macková 

I.A -  STROJÁRSTVO
Tr. učiteľ: Ing. Katarína Sániková 

16. 11. 2015 sa naše členstvo v cechu študentskom rozšírilo... Formálne sme medzi seba prijali spolužiakov z 1.ročníka. For-
málne? To preto, že oni už žiakmi našej školy od septembra síce sú, ale tak oficiálne a po študentsky sme ich medzi seba prijali 
až teraz. 

V deň imatrikulácie každú triedu 1. ročníka osobne navštívil na slávnostnej triednickej hodine riaditeľ školy Ing. Marián 
Viňanský a jeho zástupcovia. Žiakov v našej škole osobne privítal, poprial im veľa úspechov, opýtal sa na ich doterajšie pocity zo 
školy a keďže sa imatrikulácia realizovala pri príležitosti pamätného dňa - 17. novembra, čo je Deň boja za slobodu 
a demokraciu - vyhlásený za štátny sviatok, zároveň si spolu so žiakmi pripomenul podstatu tohto dňa. 
 Prváci ako pozornosť od Združenia rodičov pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove získali sadu pier a diplom 
(tzn. oficiálne prijatie do študentského cechu SPŠ strojníckej), čo si po skončení triednickej hodiny rýchlo zbalili do tašiek 
a premiestnili sa hromadne do priestorov Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove na hudobno-dramatickú inscenáciu 
„Štúrovci – koncert (ne)zrušený.“ 

Aj my, členovia redakcie časopisu Pauzák, prajeme našim novým spolužiakom veľa školských a osobných úspechov! 

Redakčný tím 

Prírastok do nášho cechu študentského: 

I.B -  STROJÁRSTVO
Tr. učiteľ: Ing. Michal Bucko 

Už je nás viac ako 400! 
 V cechu študentskom - stredoškoláckom! 

 V študentskom cechu SPŠ strojníckej! 
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Dvere našej školy sa otvorili v novembri nielen žiakom 9. ročníka základných škôl, ale aj ich rodičom, pedagó-

gom, priateľom našej školy a širokej verejnosti.  

 

Deň otvorených dverí očami RNDr. Rusinkovej, zástupkyne riaditeľa školy 

Po vstupe do školy vítali hostí vybraní žiaci 2. a 3. ročníka. Prvé kroky smerovali do zborovne, kde základné infor-

mácie o škole, študijných odboroch, školskom vzdelávacom programe podal žiakom, učiteľom a rodičom zástupca 

riaditeľa školy, Ing. Škovran. Následne si mohli hostia prezrieť výstavu prác Stredoškolskej odbornej činnosti našich 

žiakov, maturitných projektov, školské časopisy, školskú kroniku a školské bulletiny. Počas čakania na organizovanú 

prehliadku školy bola k dispozícii multimediálna miestnosť, v ktorej sa premietali krátke filmy s dopravnou temati-

kou.  

Samotná prehliadka školy pozostávala z jednotlivých stanovíšť, na ktorých boli žiaci deviateho ročníka osobne 

zaangažovaní do vyučovacieho procesu prostredníctvom našich žiakov a učiteľov. 

Na prvom stanovišti - ekonomika a účtovníctvo - naši žiaci predviedli prijímanie pracovníka do zamestnania, eko-

nomickú a účtovnú agendu, aplikácie rôznych typov daní v podnikateľskom prostredí, pričom boli do diania zapojení 

samozrejme aj deviataci. 

Na druhom stanovišti - grafické systémy - mali všetci možnosť vidieť program na výrobu rotačných súčiastok na 

CNC sústruhu, plochých súčiastok na CNC fréze a názornú ukážku práce v programe SolidEdge.  
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Tretie stanovište - učebňa fyziky s tabletmi - predstavovalo bádateľské experimenty, napr. napodobňovanie gra-

fu (kinematika), dynamika dolných končatín, tlejivý a iskrový výboj či skúmanie hustoty kvapalných látok; vzdialené 

a virtuálne experimenty s využitím aplikácií na tablete. 

Na ďalšom stanovišti - autoelektronika - predvádzali naši žiaci ukážku montáže komfortnej elektroniky do moto-

rového vozidla, montáž parkovacej kamery a autoalarmu.  

V modernej projektovej učebni - učebňa informatiky - žiaci riešili dve úlohy (tajničku a puzzle) na interaktívnej 

tabuli a následne si mohli overiť svoje vedomosti krátkym testom, pričom najlepší boli ocenení školskou bankovkou. 

Šieste stanovište - elektronika a programovanie mikroprocesorov - bolo posledné, na ktorom mohli žiaci devia-

teho ročníka byť priamo zaangažovaní do vyučovacieho procesu a vyskúšať si výrobu pseudoalarmu, vytvoriť návrh 

softvéru pre jednoduchú riadiacu jednotku a programovanie robotov.  

Na uvedených stanovištiach si mohli naši návštevníci, ktorí boli aktívni, zarobiť školské bankovky. 

Čo sme určite nemohli obísť, boli priestory školských dielní (určené na frézovanie, sústruženie, CNC učebňa, 

CNC stroje, hnacia sústava, prevodovky, podvozky a diagnostika motorových vozidiel) a telovýchovné priestory 

(veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, bazén, veľké ihrisko a ihrisko s umelou trávou). 

Po prehliadke školy mohli žiaci vymeniť získané školské bankovky za rôzne upomienkové predmety, napr. notes 

s logom školy, žetón na nákupný košík s logom školy alebo pero s logom školy. Každý zúčastnený si domov odniesol 

pravítko s logom školy. Pedagogický dozor a rodičia získali darčekovú tašku s upomienkovými predmetmi s logom 

školy. 

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 212 žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov našej školy. Okrem malého darčeka 

si určite odniesli dobrý pocit a my pevne veríme, že s mnohými z nich sa stretneme v septembri v školských lavi-

ciach. 

Deň otvorených dverí očami našich žiakov 

Boli sme prekvapení, koľko žiakov zo základných škôl, a to nielen deviatakov, v ten deň našu školu navštívilo. 

Väčšina z nich bola zhovorčivá, dokonca niektorí chceli o našej škole vedieť viac, ako nájdu na internete – na webo-

vej stránke našej školy. 

Že boli počas prehliadky školy aktívni na jednotlivých stanovištiach, sme zistili, keď sme im zamieňali kopec za-

robených strojných dukátov za upomienkové predmety s logom školy. 

Prišlo sa k nám pozrieť aj celkom dosť dievčat, preto dúfame, že sa s viacerými z nich uvidíme v novom škol-

skom roku na školských chodbách. Bolo by fajn mať v škole viac dievčat... :) 

Jakub Probala a Patrik Kocúrek, II.DT 

Priebeh dňa v obrazoch: 

 Prvé stanovište — ekonomika a účtovníctvo



10 

 Druhé stanovište — grafické systémy

 Tretie stanovište — učebňa fyziky s tabletmi

 Štvrté stanovište — autoelektronika

 Piate stanovište — informatika
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Tešíme sa 
na Vás 

Šieste stanovište — elektronika a programovanie mikroprocesorov 

Priestory školských dielní 
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BURZA INFORMÁCIÍ A PRÁCE 

Cieľ: Prezentácia študijných odborov a podmienok štúdia 

stredných škôl žiakom základných škôl. 

Štartujemeeeeee!!! A spred našej školy odfujazdili naraz tri 

autá - smer: SOŠ technická na Volgogradskej ulici v Prešove, 

podujatie: Burza informácií a práce. A keď hovorím burza, tak 

burza! Celé podujatie bolo o množstve informácií, ponúk štú-

dia i zamestnania. Inými slovami — veľtrh.  

Burzy informácií sa zúčastnili zástupcovia približne 15 stredných škôl Prešovského kraja, ktorí prezentovali niekoľ-

kým stovkám žiakov základných škôl z Prešova a okolia svoje študijné odbory a celkový život školy. Spomedzi zamest-

návateľov spomeniem firmy: Spinea, s. r. o. Prešov; SAD a. s. Prešov; PLYNAS s. r. o. Prešov; GOHR s. r. o. Veľký Šariš; 

Honeywell Prešov; ARTWEGER, s. r. o. Prešov. 

Organizátorom podujatia bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, spolu so SOŠ technickou v Prešove a 

PSK - odborom školstva. 

Náš tím tvorili žiaci: Annamária Štvartáková (III.E), Peter Zjatik (IV.A), Branislav Valek (IV.C), Jakub Probala (II.DT), 

Patrik Kocúrek (II.DT), učitelia: Ing. Pavlanin a PaedDr. Kipikašová. Už teda viete, prečo spred SPŠ strojníckej odchá-

dzali až tri autá? Naviac bol šoférom aj pán Dubovský. Museli sme previezť niekoľko väčších učebných pomôcok, di-

daktických zariadení, banerov a pod. Organizačne dohliadala na celú výpravu zástupkyňa riaditeľa školy – RNDr. Ru-

sinková. 

Atmosféra v našom výstavnom stánku SPŠ strojníckej bola akčná a príjemná. O štúdiu v našej škole sme informo-

vali nielen my, učitelia, ale rovnako naši zúčastnení žiaci, ktorí zároveň predvádzali prácu v rámci jednotlivých študij-

ných odborov – ovládanie robota, práca na PC v programoch SolidEdge, Max 3, práca na CNC fréze, rozdávali infor-

mačné bulletiny o škole...  

Veríme, že sa s mnohými žiakmi 9. ročníka, ktorí boli návštevníkmi tohto podujatia a s ktorými sme komunikovali, 

stretneme čoskoro v našej škole!  

Foto z Burzy informácií a práce v Prešove (8. 10. 2015) 
Náš stánok, náš tím 

...vzdelávanie, 

informácie,  

poznatky,  

novinky...
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PREZENTÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL NA SPŠ STROJNÍCKEJ 

Cieľ: Prezentácia študijných programov a podmienok štúdia 

vysokých škôl žiakom našej školy 

O dva mesiace neskôr, 3. decembra 2015, sa v našej škole 

konalo ďalšie podujatie zamerané na informácie o vzdelávaní. 

Toto bolo podujatie bolo určené našim žiakom 4. ročníka, kto-

rí prejavili záujem o ďalšie vysokoškolské štúdium.  

Na pozvanie výchovnej a kariérnej poradkyne prijali pozva-

nie do našej školy zástupcovia piatich fakúlt z Prešova 

a okolia: 

 Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach - prof. Ing. Evin, CSc.  

 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach - prof. Ing. Považan, CSc.  

 Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach - Ing. Hodulíková, PhD 

 Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove - Ing. Janák, PhD 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove - Mgr. Svetozárovová, PhD  

Prvá fáza podujatia pozostávala z frontálnej prezentácie pozvaných vysokých škôl žiakom 4. ročníka našej školy. Po 

krátkej prestávke začala druhá fáza podujatia, v ktorej mali jednotlivé fakulty možnosť  venovať sa žiakom viac skupi-

novo alebo individuálne, a to prostredníctvom vopred pripravených workshopov, kde im mohli odpovedať na ich prí-

padné otázky, prezentovať vlastné modely, realizovať vlastné aktivity so žiakmi, poskytnúť propagačné materiály 

a pod. 

Túto formu prezentácie vysokých škôl sme v našej škole realizovali už druhý rok a opätovne sa osvedčila. Tretiaci, 

tešte sa na budúci rok – bude sa týkať aj vás!  :) 

PaedDr. Jana Kipikašová 

...vzdelávanie,  

informácie,  

poznatky,  

novinky... 
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       Áno! A že čítame radi, to sme dokázali aj v septembri svojou účasťou 

na besede so spisovateľom Petrom Holkom. Okrem diskusie 

o literatúre, o jeho živote či o zážitkoch z ciest nám predstavil jeho novú 

knihu pod názvom: Láska prebýva na Kilimandžáre.  

       Chcete vedieť, či ma táto kniha zaujala? A ostatných spolužiakov? 

A či vám ju odporúčam na čítanie?  

       Kniha je určená pre dospievajúcu mládež, je plná zábavy, pocitov a 

skúseností.  

       Dozvedeli sme sa, že v hlavnej postave zachytil svoje životné skúse-

nosti a svoje zážitky z detstva samotný spisovateľ.  

V knihe spoznávame hlavnú postavu - Petra, ktorý sa zblíži so svojou spolužiačkou Gitou a pociťuje v jej blízkosti 

rôzne druhy pocitov...postupne aj lásku.  

Páčilo sa mi, že nám Peter Holka prečítal pár úryvkov z knihy a vyrozprával svoju životnú skúsenosť, ktorá ho tiež 

v písaní ovplyvnila - ako sa sám vydal na najvyššiu horu Afriky, Kilimandžáro.  

Celú besedu moderoval a so spisovateľom komunikoval Dado Nagy, známy z médií (asi najznámejší popularizátor 

literatúry na Slovensku). 

Beseda bola veľmi zaujímavá, plná srandy a zábavy. Moje pocity sú však zmiešané, na môj vkus je v knihe veľa 

sexuality a trochu aj vulgárnosti, hoci aj to je súčasť spisovateľovej osobnosti. Kniha však určite stojí za prečítanie.  

Ďakujem pani učiteľkám slovenčiny, že nás na besedu so známou osobnosťou zo sveta spisovateľov vzali. 

 

Tomáš Macko, I.A 
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       Nie, nie, nebudeme snívať! Alebo...možno aj áno. Každopádne „Americký sen“ 

je názov divadelného predstavenia, ktorého sme sa 13. októbra zúčastnili v kine  

Scala. Celé predstavenie sa nieslo v anglickom jazyku – a my vám dokážeme, že 

sme v angličtine doma... 

 

This show was about a young Slovak student Oto who is bored and does´t like his study. He likes graffiti and he dre-

ams about his better future and about going to the USA.  

The main aim of this show was to improve student´s knowledge of everyday English conversation in a funny and sim-

ple way. 

The actors used common English phrases and really understandable grammar and their conversation was stressed 

by their acting therefore everybody could understand everything of the story. 

Some advanced students were satisfied with  clear pronunciation and they would like to visit some more English per-

formances on a higher level. Younger students highly appreciated the different way of learning English and also 

wanted to take part in such an event next year. 

Generally, it was a nice show which pointed to actual problems of young people and their looking for the right way 

of their life. This show helps us to test and improve our English skills and we will enjoy seeing it again... 

 

 

Ak by ste náhodou predsa len nerozumeli: 

Toto divadelné predstavenie bolo o unudenom slovenskom študentovi Otovi, ktorý nemá rád štúdium. Jeho naj-

väčšou záľubou sú grafity a sníva o lepšej budúcnosti a o pobyte v USA.  

Hlavným cieľom predstavenia bolo jednoduchou a zábavnou formou podnietiť záujem žiakov o zlepšenie znalostí 

anglického jazyka v oblasti každodennej konverzácie. 

Herci vo svojom prejave využívali bežné anglické frázy a zrozumiteľné gramatické štruktúry, pričom celá konver-

zácia bola zdôraznená ich hereckým prejavom tak, že všetci žiaci rozumeli prezentovanému príbehu. 

Niektorí študenti s lepšími vedomosťami ocenili jasnú a zrozumiteľnú výslovnosť a veľmi radi by si účasť na ta-

komto predstavení zopakovali. Mladší študenti zase vysoko hodnotili možnosť iného a zaujímavého prístupu vo vyu-

čovaní anglického jazyka v našej škole a rovnako prejavili záujem o účasť na podobných podujatiach. 

Celkovo bolo toto predstavenie prínosné aj v tom, že poukázalo na aktuálne problémy mladých ľudí a ich hľadanie 

správnej životnej cesty. Predstavenie pomohlo všetkým otestovať si a zlepšiť našu schopnosť porozumieť anglickému 

hovorenému slovu a dúfame, že budeme mať možnosť si to v budúcnosti zopakovať. 

            Tomáš SABO,   IV.A 

 

 



16 

 

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október 

Zrealizovali sme vo vestibule školy pre našich žiakov minikino. Premietali sa v ňom ko-
miksové príbehy mladých ľudí, ktorí podcenili svoju ostražitosť a padli do siete obchodu 
s ľuďmi. Z odbornej prezentácie sa tiež dozvedeli ďalšie pútavé informácie o obchodovaní 
s ľuďmi, preventívne rady, ako sa nestať obeťou tohto javu či odporúčané kontakty na orga-
nizácie a web stránky, ktoré sa uvedenej téme intenzívne venujú. 

Reakcie žiakov boli veľmi pozitívne, čo organizátorku podujatia, PaedDr. Janu Kipikašovú, 
nepochybne potešilo. 

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola opätovne zapojila do kampane Červené stužky. Žiaci 

1. ročníka sa prostredníctvom odbornej prezentácie na tému Možnosti prenosu vírusu HIV 

oboznámili s danou problematikou, následne sa zúčastnili interaktívneho kvízu na tému Infor-

movanosť o HIV/AIDS a taktiež vyrábali a po celý deň nosili na hrudi pripnuté červené stužky 

ako symbol boja proti AIDS. Podujatie organizovala Mgr. Judita Geľhošová. 

Svetový deň boja proti AIDS - 1. december 
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Európsky deň jazykov - 12. október 

Naši žiaci prežili „cudzojazyčný deň“, ktorý pozostával z premietania filmu v anglickom 
jazyku a nemeckom jazyku, čo bolo následne prepojené aj na vedomostný kvíz o jazykoch. 
K dispozícii bola výstava kníh, učebných pomôcok či materiálov, ktoré vyučujúci cudzích ja-
zykov používajú v rámci vyučovania.  

Cieľ organizátoriek podujatia, Mgr. Marcely Mackovej a Mgr. Márie Petraninovej bol zrej-

mý - zdôrazniť potrebu učiť sa cudzie jazyky a motivovať  žiakov k štúdiu cudzích jazykov. 

Zdôraznili fakt, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrne-

ho porozumenia. 

 

Mikuláš so svojimi spoločníkmi anjelom a čertom už tradične znova navštívili našu školu. Zrejme máme dobrých 

žiakov :)  Nezabudli ani na jedného z nich, dokonca každý, kto nazbieral odvahu zaspievať či zarecitovať báseň, dostal 

sladkú odmenu naviac. Mikuláš odmenil za celoročnú prácu rovnako riaditeľa školy a jeho zástupcov, všetkých peda-

gogických i nepedagogických zamestnancov školy. Podujatie zabezpečovala Mgr. Judita Geľhošová. 

 

Damián Paločko, II.DS 

Mikuláš – 6. december 
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   Radi súťažíme... 
                 ...a naši učitelia o tom vedia... 

Dátum: 9. december 2015 

Účastníci:  žiaci 1. - 4. ročníka 

Organizátor:  PaedDr. Jana Kipikašová 

Výsledky:  Kategória A 

1. miesto: Eduard Šimko, IV.D 

2. miesto: Branislav Valek, IV.C 

3. miesto: Marek Kreheľ, III.C 

Kategória B 

1. miesto: Radoslav Gajdoš, I.C 

2. miesto: Dušan Kirner, I.D;  Jaroslav Kessler, II.B 

3. miesto: Tomáš Macko, I.A 

Dátum: 3. december 2015 

Účastníci:  žiaci 1. - 4. ročníka 

Organizátori:  Mgr. Ľudmila Marinčáková 

PhDr. Františka Grušková 

Výsledky:  1. miesto: Martin Piskura, II.A  

   2. miesto: Michal Kraviansky, IV.A 

   3. miesto: Jakub Bednár, III.E 

 
Dátum: 9. december 2015 

Účastníci:  žiaci 3. - 4. ročníka 

Organizátor:  Mgr. Mária Petraninová 

Výsledky:  1. miesto: Michal Kraviansky, IV.A 

   2. miesto: Jakub Kolarčík, IV.D 

   3. miesto: Matúš Hedvig, IV.C 

 Dátum: 28. január 2016 

Účastníci:  žiaci 1. - 2. ročníka 

Organizátor:  Mgr. Helena Štrbová 

Výsledky:  1. miesto: Ján Staško, I.B 

             2. miesto: Juraj Stachura, II.B 

             3. miesto: Patrik Havrila, II.B 

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
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Dátum: 27. október 2015 

Účastníci:  žiaci 3. - 4. ročníka 

Organizátori:  Mgr. Judita Geľhošová, PaedDr. Zlata Marcinková 

Výsledky:  1. miesto: IV.A - Stanislav Varga, Patrik Frištik 

   2. miesto: III.B - Rudolf Mihalik, Matúš Šingľar   

   3. miesto: IV.C - Branislav Valek, Daniel Mikolaj 

 
Dátum: 9. november 2015 

Účastníci:  žiaci 1. - 4. ročníka 

Organizátor:  Mgr. Mária Forgáčová 

Výsledky:  1. miesto: Lukáš Pribula, II.DT 

             2. miesto: Anton Jenča, III.A 

             3. miesto: Adam Semančík, II.A 

             4. miesto: Kristián Kišš, I.D;  Jakub Harčár, III.D 

 
Dátum: 12. november 2015 

Účastníci:  žiaci 1. - 4. ročníka 

Organizátori:  Ing. Sániková, Ing. Švirk, 

                          Ing. Šveda, Ing. Murín 

Výsledky:  1. miesto: Peter Zjatik, IV.A  

   2. miesto: Ľubomír Kerpčár, IV.A 

   3. miesto: Vladimír Kerpčár, IV.A 

Naši strojári boli úspešní aj v krajskom kole - Ľubomír Kerpčár (IV.A) zvíťazil a postúpil 

do celoštátneho kola, Peter Zjatik (IV.A) obsadil 3. miesto.  

Následne v celoslovenskom kole získal Ľubomír Kerpčár krásne 2. miesto, k čomu 

mu blahoželáme a v ďalšom čísle Pauzáka prinesieme interview s ním. 

 
Dátum: 23. október 2015 

Účastníci:  florbalového turnaja sa zúčastnili štyri družstvá z prešovských stred-

ných škôl: SPŠ strojnícka, SPŠ elektrotechnická, SPŠ stavebná, SOŠ obchodu 

a služieb 

Organizátor:  Mgr. Ivan Lenko 

Výsledky:  1. miesto: SPŠ strojnícka Prešov 

             2. miesto: SPŠ elektrotechnická Prešov  

             3. miesto: SPŠ stavebná Prešov 

             4. miesto: SOŠ obchodu a služieb Prešov 

Športový turnaj  MINIFLORBAL CUP 2015 

Súťaž v strojárstve:  ZENIT 

Súťaž z informatiky:  iBOBOR 

Súťaž z matematiky:  BIZNISMENOM UŽ TERAZ 
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Hodnotíme (ne)úspechy za 1. polrok v školskom roku 2015/16 

Takto sa darilo niektorým žiakom  
alebo celým triednym kolektívom. 

Úspešnejším blahoželáme, 
menej úspešným prajeme veľa energie  
na nadobudnutie zmeny k lepšiemu v 2. polroku.  

Ako čítame v citáte od Salmashona (vľavo),  
začať treba už teraz, v tejto chvíli... 

Najlepší prospech: 

 
 
Žiaci s absolútnym prospechom 1,0:    Pribula Lukáš, II.DT 
              Sabo Tomáš, IV.A 

Najlepšia dochádzka: 

 

I.C 2,06 

I.B, II.A 2,1 

IV.A  2,14  

Trieda 
Vymeškané 

hodiny triedy 

Vymeškané  
hodiny na žiaka 

I.C 963 32,10 

I.B 941 36,04 

II.B 1501 45,94 

PROSPECH 

DOCHÁDZKA 

Najhorší prospech: 

 

III.B 2,76 

II.DS 2,75 

III.C 2,62 

Najhoršia dochádzka: 

 

Trieda 
Vymeškané 

hodiny triedy 

Vymeškané  
hodiny na žiaka 

IV.D 2378 95,12 

III.D 1963 93,48 

III.E 2365 90,96 

   Výsledky správania žiakov po jednotlivých ročníkoch: 

 

Ročník 
Znížené známky zo spávania 

na stupeň uspokojivý (2) 
Znížené známky zo spávania na 

stupeň menej uspokojivý (3) 

1. ročník 0 1 

2. ročník 12 2 

3. ročník 6 2 

4. ročník 3 2 

SPRÁVANIE 

Podľa údajov z pedagogickej agendy spracovala PaedDr. Jana Kipikašová 
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Istý mladý muž sa pripravoval na svoju promóciu na vysokej škole. Už dlhší čas zbožňoval nádherné športové auto 

svetoznámej značky a keďže vedel, že jeho otec je bohatý a môže si ho dovoliť, oznámil mu, že to auto je všetko, čo 

by si k promócii prial. 

Blížil sa deň „D“ a mladý muž sa už nevedel dočkať chvíle, keď mu jeho otec toto vytúžené auto daruje. 

Ráno v deň promócie si ho otec zavolal do pracovne. Povedal mu, ako veľmi je hrdý na to, že má tak skvelého sy-

na a že ho má veľmi rád. Daroval mu krásne zabalený darček. 

Zvedavo, no zároveň znepokojivo otvoril mladý muž darovanú škatuľu a našiel v nej Bibliu v koženej väzbe so zla-

tým písmom. Neveril vlastným očiam. Nahnevane sa rozkričal na svojho otca: „So všetkými tými peniazmi, čo máš, 

mi dáš k promóciám Bibliu???“  Pohoršene hodil Bibliu na otcov stôl v pracovni a odišiel z domu.  

Prešli mnohé roky a z mladého muža sa stal veľmi úspešný podnikateľ. Mal veľký dom, mal skvelú rodinu, ale uve-

domoval si, že jeho otec je už veľmi starý a že by bolo na čase navštíviť ho. Nevidel ho predsa celé roky od svojej pro-

mócie. Skôr, ako si stihol cestu vôbec naplánovať, dostal list. Dočítal sa, že jeho otec zomrel a odkázal celý majetok 

svojmu synovi.  

Keď prišiel pozostalý syn po pohrebe do otcovho domu, smútok a výčitky zaplnili jeho srdce. Začal si na stole pre-

zerať otcove dôležité papiere a vtom zbadal stále novú Bibliu presne na mieste, kde ju nechal pred rokmi. Dar 

k promócii... So slzami v očiach ju otvoril a začal v nej listovať. Ako ju čítal, zrazu z obálky prilepenej na poslednej 

strane Biblie vypadli kľúče od auta. Bola k nim pripevnená visačka so značkou presne toho športového auta, po kto-

rom vtedy tak veľmi túžil. Na visačke pri kľúčoch bol dátum jeho promócie so slovami: Kompletne zaplatené. 

NA ZAMYSLENIE: 

V živote pričasto zahadzujeme dobré priateľstvá, partnerstvá, manželstvá, príležitosti či iné možné zážitky, pre-

tože neprichádzajú presne v takej forme, akú sme si predstavovali, a pritom sa v nich skrýva presne to, po čom 

sme túžili. 

Podľa Bruna Ferrera spracovala PaedDr. Jana Kipikašová 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Milí čitatelia, v našej stálej čitateľskej rubrike vám ponúkame ďalší zaujímavý príbeh.  

 Význam motivačného čítania spočíva nielen v zamyslení sa nad príbehom, ale predovšetkým v pochopení jeho 

posolstva, ktoré sa treba pokúsiť následne pretaviť do svojho života. Čítajte s radosťou!  

https://www.facebook.com/441918245931630/photos/a.441925929264195.1073741830.441918245931630/826803844109733/?type=3
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Alkohol sprevádza naše životy doslova od narodenia až po smrť, pri každej príležitosti sa otvára fľaša. Ako keby 

sme neboli spokojní s realitou, s tým, že sme sa stretli. Pocity chceme zosilniť, podčiarknuť, zvýrazniť alkoholom. 

Kým sa pitie alkoholu deje len na príležitostnej úrovni, netreba si s tým príliš lámať hlavu. No akonáhle začíname 

príležitosti sami vyhľadávať, môže to byť signál nepríjemného posunu vo vzťahu k alkoholu.  

Alkoholizmus sa neraz rozvíja nepozorovane a trvá aj niekoľko rokov, kým si človek začne uvedomovať, že má s 

alkoholom problém. Sám pred sebou si nechce pripustiť, že by bol alkoholizmom postihnutý. Čo na tom, že si dám 

denne trocha "do nosa"? A práve to DENNE je zákerné, pretože ak nejaké činnosti vykonávame denne, pravidelne a 

dlhodobo, začneme sa stavať tým, čo robíme.  

Alkoholikom sa človek stane ľahko, takmer nebadane. Je vcelku príjemné vypiť si "na zdravie". Dostavia sa príjem-

né pocity, spoločnosť sa hneď lepšie baví. A ak je niečo príjemné, kto by už to nechcel zopakovať? A tak aj nabudúce 

si dáte nejaké pivko. Naozaj nie veľa. Ak to budete opakovať pár mesiacov, zistíte, že sa alkohol stal súčasťou vášho 

života. Ešte nie ste od neho závislí, ale už je tu zvyk. Zvyk použiť alkohol ako nástroj na ospravedlnenie uvedených 

motívov konania: 

   Ak mi je zle, dám si alkohol a bude mi lepšie. 

   Ak mi je dobre, dám si alkohol a bude mi ešte lepšie. 

   Ak sa trocha nudím, dám si alkohol. 

   Ak mi je smutno, alkohol to môže zmeniť. 

Človek v pití alkoholu pokračuje aj v prípade, že mu pitie prináša akékoľvek problémy. 

Predstavte si situáciu, že by ste si náhodou priložili horúcu žehličku k ruke. Výsledkom bude popálenie, bude vám 

to nepríjemné, možno tam zostane pľuzgier. Ako sa zachová normálny človek? Spravidla sa už bude vyhýbať dotýka-

niam horúcej žehličky. Je to logické, jasné, nespochybniteľné. Človek so vzťahom k sebatýraniu však aj nabudúce vy-

hľadá prítomnosť horúcej žehličky, aby sa mohol popáliť znova. Zdá sa vám to čudné? Áno, je čudné, ak niekomu 

vlastné poškodzovanie robí dobre. Je to však rovnako zvláštne aj v prípade alkoholu. 

Pokiaľ niekto po konzumácii alkoholu zaznamená problémy, logické by bolo nabudúce už alkohol nekonzumovať. 

Alkoholik sa však takouto logikou nedokáže riadiť. Bude piť aj v prípade, že s pitím má problém. Práve to identifikuje 

jeho osobný problém s alkoholom. Takéto problémové pitie je vážnym varovným signálom pre rozvoj závislosti. 

Ak človek pije problémovo, spočiatku nemusí piť pravidelne, ani často. Aj tak už je v pásme ohrozených ľudí. 

 

Závislosť je jediná vojna, pri ktorej musíš kapitulovať, aby si vyhral. 

Zmyslom lásky, rovnako ako alkoholu, je dosiahnuť stav bezhlavosti. 

 Ľudia pijú alkohol a berú drogy, aby sa cítili rovnako, ako sa cítia šťastní ľudia bez alkoholu a drog. 

Kedy už hovoríme o problémovom pití? 
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Ak budeš na nižšie uvedené otázky odpovedať úprimne, môžeš si prostredníctvom tohto testu závislosti overiť 

svoj vzťah k alkoholu. 

Všetky nasledujúce otázky sa týkajú obdobia posledných 12 mesiacov. Vyber tú z nasledujúcich odpovedí, ktorá sa 

najviac približuje ku skutočnosti. Nezabúdaj, že prikrášľovaním svojich odpovedí klameš len sám seba a v tom prípa-

de nemá zmysel tento test robiť.  

1. Cítil si v posledných 12 mesiacoch silnú túžbu alebo nutkanie piť alkohol?  

Nie - Niekedy – Často 

2. Nedokázal si sa vo vzťahu k alkoholu ovládať? (Pil si už aj vtedy, keď si cítil, že už máš dosť?) 

Nie - Niekedy – Často 

3. Mal si telesné problémy po vysadení alkoholu (napr. najčastejšie na druhý deň ráno)? 

Nie - Niekedy – Často 

4. Zvyšoval si dávku alkoholu, aby si dosiahol účinok pôvodne vyvolaný nižšou dávkou? 

Nie - Niekedy – Často 

5. Zanedbával si dobré záľuby kvôli alkoholu alebo si potreboval viac času na zotavenie sa z účinkov alkoholu? 

Nie - Niekedy – Často 

6. Pokračoval si v pití alkoholu napriek škodlivým následkom, o ktorých si vedel (napr. pobil si sa, zničil si majetok,...)? 

Nie - Niekedy – Často 

Vyhodnotenie: 

Spočítaj si svoje odpovede „často“ a odpovede „niekedy“. 

 0 odpovedí  „často“ a „niekedy“ znamená, že nejde o závislosť. 

 1 - 2 odpovede „často“ a „niekedy“ - tento výsledok vyžaduje dôkladnejšie vyšetrenie, je tu podozrenie o 

možnej závislosti. 

 3 - 6 odpovedí „často“ a „niekedy“ znamená, že pravdepodobne ide o závislosť. 

A ešte štipka humoru: 

 DRAHÝ ALKOHOL! 
 
 Mali sme dohodu, že ma urobíš vtipnejším, múdrejším a lepším tanečníkom... 
 
 Videl som  sa na videu.... 
 
 MUSÍME SA POROZPRÁVAŤ !!! 

Mgr. Mária Forgáčová 



24 

 

Školský časopis Pauzák vydáva: 

SPŠ strojnícka 

Duklianska 1 

080 04 Prešov 

 

 

Pauzák je internetový školský časopis. Od školského roku 1999/2000 vychádzal ako občasník. 

Od školského roku 2011/2012 vychádza ako štvrťročník. 

Od školského roku 2015/2016 je aktuálne číslo školského časopisu Pauzák tlačené aj v printovej podobe a zverejne-

né na nástenke vo vestibule školy. 

 

Školský časopis pod odborným vedením PaedDr. Jany Kipikašovej pripravili: 
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Grafická úprava: 

Mgr. Mária Forgáčová 

Martin Dziak, III.A     
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Za spoluprácu ďakujeme: 

všetkým prispievateľom článkov mimo  členov redakčnej rady 


