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 Obhájime výsledky z minulého roka? 

Zahraničný 

výmenný pobyt 

INDIA 

Ročník 46, číslo 1, školský rok 2016/2017 



India – krajina tisícok podôb 
Skupina deviatich 

študentov vedených p. 

riaditeľkou Ing. Katarínou 

Kubišovou a Mgr. Pavlom 

Trubačom, učiteľom cudzích 

jazykov, navštívila Strednú 

školu Sv. Marka v Novom Dílí, 

India, v rámci výmenného 

pobytu v dňoch 2. až 11. 

novembra 2016. 

Do New Delhi sme dorazili okolo pol piatej ráno. Leteli sme zo Schwechatu do Abu 

Dhabi a odtiaľ do Indie. Na letisku na nás čakal odvoz, ktorým sme prišli pred školu, kde už na 

nás čakali rodiny, v ktorých sme mali nasledujúcich 9 dní bývať.  Stretnutie sa samozrejme 

neobišlo bez objatí a úsmevov. Vzali nás domov, zoznámili nás s ich rodinami a nechali nás 

oddýchnuť si po  náročnej ceste.  

Počas nášho pobytu sme sa stretli s riaditeľom Indickej školy p. T.P. Aggarwalom, ale 

aj p. veľvyslancom Slovenskej republiky v Indii JUDr. Źigmundom Bertókom. 

Tesne predtým, ako sme dorazili do Indie, sa konali oslavy Diwali, ktoré nám boli 

neskôr vysvetlené ako oslavy svetla. Ide o najväčší hinduistický sviatok, ktorý oslavuje 

víťazstvo dobra nad zlom. Počas osláv, ktoré trvajú niekoľko dní, Indovia púšťajú ohňostroje, 

následkom čoho bojujú s vysokým znečistením ovzdušia, ktorý nám ale neprekazil zážitok z 

našej návštevy. 

S našimi Indmi sme strávili deň v 

škole, kde nám ukázali ich výučbu. Mali 

sme možnosť skúsiť si tradičnú metódu 



kreslenia – Warli; zacvičiť si jogu, ako si aj skúsiť varenie tradičného jedla.  

Náš pobyt v Indii bol rozhodne zážitok na celý život. India nie je iba o zlej životnej 

situácii. Predovšetkým je to krajina s neuveriteľnou kultúrou a históriou, ku ktorej sa viazala 

veľká časť našej návštevy. Ukázali nám časť ich kultúrneho dedičstva – Taj Mahal v Agre 

a Lotosový chrám v Novom Dílí a veľa iných. Ukázali nám nočný život v Indii.Navštívili sme aj 

niekoľko trhovísk, odkiaľ sme si doniesli mnoho darčekov pre rodiny a priateľov, ktorí na nás 

čakali doma alebo sme si kúpili oblečenie, v ktorom sa v Indii rozhodne stratíte. 

Na priateľstvá, ktoré sme si vďaka tomuto programu vytvorili, nikdy nezabudneme a 

budeme ich podporovať každou možnou formou. Každý, kto má záujem a odhodlanie 

cestovať, má miesto v tomto projekte. Vďaka tomuto programu sme si nezlepšili iba svoju 

angličtinu, ale aj medzikultúrne vzťahy.  

Mnohým z nás sa v Indii veľmi páčilo, iným menej. No keby sa mi opätovne naskytla 

príležitosť sa do Indie znova vrátiť, neváham ani sekundu. 

 

 

 



Projekt  - Educate Slovakia 

Hlavným zámerom projektu je budovať medzinárodné povedomie a globálne 

zmýšľanie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workšopov. Ide 

o odbúravanie negatívnych zvykov a správania, ako aj zlepšovanie povedomia 

o témach dotýkajúcich sa mladých ľudí. 

Projekt na našej škole prebiehal v týždni od 16. do 20.1.2017. Na našu školu boli 

pridelené dve dvojice. Každá dvojica odučila 20 hodín.    

Do projektu boli zaradené tieto triedy: I.V, II.CE, II.V, III.AB, III.E, III.CD, IV.CB, IV.E 

Každá trieda absolvovala 5 vyučovacích hodín, ktorých témou bolo:  

1. Spoznanie 

2. Tradície 

3. Osobnostný rozvoj 

4. Extrémizmus a tolerancia 

5. Interkultúrna 

komunikácia. 

Všetky hodiny prebiehali 

v anglickom jazyku. 

 

Názory žiakov: 

Zahraniční študenti nám predstavili celkom 3 krajiny, a to Kolumbiu, Rusko 

a Turecko. O každej krajine sme sa dozvedeli niečo nové. Keďže nám Kolumbia veľa 

nehovorila, tak sme sa najviac zamerali na ňu. Dorozumievacím jazykom je angličtina 

a španielčina. Hlavným mestom je Bogota. 3 roky tam vyučovala jedna z našich 

prednášajúcich. Dozvedeli sme sa o ťažkých podmienkach v tejto krajine 

Pre našu triedu to bola skvelá skúsenosť. Okrem spoznania týchto krajín sme sa aj 

zlepšili v anglickom jazyku.                         III.AB 

Z môjho pohľadu je to veľké plus, pretože sa 

učíme a opakujeme jazyk a lepšie spoznávame cudzie 

krajiny. Kedže celé workshopy boli v angličtine, bol to 

pre nás test, kde sme si mohli preveriť svoje vedomosti 

prípadné medzery v anglickom jazyku. 

Páčilo sa nám, že prednášajúce boli 

komunikatívne, ľudské a veľa nám povedali o svojej 

krajine, tradíciách, záľubách...  IV.CB 



Pólo na Slovensku ?  
Áno v Hrubej Borši 
 

S triedami  III.A a IV.A sme sa išli pozrieť do jazdeckého areálu v Hrubej Borši.  

V areáli sa nachádza pólo ihrisko jediné na Slovensku s potrebnou ,,full size" 
veľkosťou, ktorého dĺžka je 250 m, a šírka 180 m, a taktiež dve tréningové ihriská 
menších rozmerov. Hlavná sezóna póla je od mája do októbra, ale ihriská sú 
pripravené aj na zimné tréningy a zápasy. 
  
V areáli je k dispozícii 12 pólo koní spolu s potrebným vybavením – pólo sedlá, 
bandáže, chrániče pre kone, ako aj vybavenie pre hráčov. 
 
Počas celej exkurzie sa nám venoval majiteľ, tréner a hráč póla Ladislav Agardi. 
Dozvedeli sme sa niečo o pravidlách póla, o koňoch, ktoré sú vhodné na tento šport, 
aké sedlá, pólo palice, chrániče, či prilby sú potrebné.  
 
Nakoniec sme si pozreli aj ostatné zvieratká, o ktoré sa na farme starajú a celý 
premrznutí sme sa vrátili späť do školy.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž zručnosti žiakov lesníckych odborov. 

Pri príležitosti dňa sv. Vincenta sa 19. 1.  na našej škole organizovala 

súťaž žiakov lesníckeho odboru.  Žiaci odboru 

mechanizátor lesnej výroby si zmerali svoje sily. 

 

 

Disciplíny     Víťaz     Trieda 

Pílenie dreva ručnou pílou   Árva Tibor, Tóth Zoltán,   III.KM 

Streľba zo vzduchovky   Pribila Gabriel   I.NLP 

Hod sekerou     Jakubec Milan   II.KM 

Hod poľovníckou dýkou   Riška Kristián   II.KM 

Káľanie metrovice    Riška Kristián   II.KM 

Poznávanie lesných drevín  Árva Tibor    III.KM 

Najlepšia trieda II.KM 

 

Pred súťažnými disciplínami, k nám zavítalo aj jedno operené 

prekvapenie. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o živote, strave orla 

skalného. 

Ako na každom správnom lesnom pohostení nechýbal guláš, či 

vlastnoručné opekanie špekáčikov.  



Naj Agro 
Ako sa stalo už dobrým zvykom, v predvianočnom čase sa u nás koná 

školské kolo súťaže Naj Agro chlapec, Naj agro dievča. Cieľom súťaže je 

podporiť záujem mladých ľudí o štúdium poľnohospodárskych odborov 

a prácu v agrosektore.  

Školské kolo pozostáva z písomného testu a ústneho prejavu. Z víťazov 

postupujú prví dvaja do semifinálového kola a tí najúspešnejší do 

finálového kola.  

Minulý rok nás úspešne reprezentovali Romana Horváthová, ktorá vo 

finále získala krásne 3. miesto a Patrik Srnec.  

Postupujúci do Semifinálového kola: 

 

 



 Súťaž rybárskych škôl 

Možno viete, a možno ani len netušíte.... 

Naši žiaci odboru rybárstvo sa každoročne zúčastňujú Súťaže rybárskych 

škôl. Každý rok sa súťaž koná na jednej zo zúčastnených škôl. Tento rok táto 

česť pripadla nám. Súťaž bude prebiehať od 26. do 28.4.2017.  

Aby sme vám priblížili súťaž aspoň trochu, vrátime sa späť do minulého 

roku, kedy sa naši žiaci pripravovali do Třebone v Česku 

 

Dňa 11.04.2016 až 13.04.2016 som bol na Veľkoblahovských rybníkoch  

trénovať na súťaž, ktorá sa koná 20.-22.04.2016. Bol som tam s Peťom 

Jančíkom, Marekom Dobiášom a naším učiteľom Jarom Šubjakom. 

Trénovali sme vrhanie sieťou, ktorá má priemer 2,5m. Vrhali sme na 5 terčov, 

ktoré boli od štartovacej čiary vzdialené 4,5,6,7,8 metrov. 

Druhá disciplína bola jazda loďkou cez bránky, namiesto vesla ste mali 

ale bydlo. Bydlo je asi 3-4 metrová drevená tyč, pomocou ktorej sme sa 

posúvali a smerovali plavbu loďky. 

Tretia disciplína bola chytanie rýb. Nahadzovali sme asi 15-30 metrov 

od brehu na plávanú. Chytili sme veľa rýb o priemernej veľkosti 25 cm. Boli to 

hlavne kapre a karasy. Sem-tam sa podaril aj pleskáč alebo amur. 

Štvrtá disciplína bol teoretický test, kde bolo 200 otázok, na ktoré boli 

odpovede štýlom a) b) c) d). Vždy bola správna iba jedna možnosť. K tomu bolo 

ešte 53 latinských názvov rôznych vodných organizmov, rýb, vodného 

rastlinstva, rybožravých vtákov a parazitov. Tento test sme sa učili počas 

chytania rýb alebo po večeroch, kým sme išli spať. 

Posledná  piata disciplína, ktorú sme 

trénovali, sa volala prišívanie siete na keser 

(podberák). Bolo to dosť namáhavé na prsty, keďže 

sme museli silno a presne doťahovať uzle. 

Medzitým sme chodili rozhadzovať hnoj do 

jazier, lovili ryby elektrickým agregátom a sem-tam 

aj s niečím  pomohli.  

Bola tam sranda, som rád, že som tam bol. 

Niečo som sa naučil a to sa mi v živote isto zíde. 

Takže na záver by som chcel povedať, že by nebolo 

na škodu, aby si to vyskúšal každý rybár. 

 

Petrov zdar!  

 
 



 

               GIRL’S DAY 
Tento rok nás opäť čaká štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci akcia 

GIRL’S day. Je to akcia, pri ktorej sa snažili firmy z celého Slovenska 

zapojiť ženy do informačno-komunikačných technológií.  

Minulý rok pripadol na tento deň 28.4. 2016. Z našej školy sa ho 

zúčastnilo 6 žiačok. Tejto akcie sme sa zúčastnili prvý-krát.  

My osobne sme boli vo firme Anritsu, ktorá sa neangažuje len 

na Slovensku, ale v rôznych kútoch sveta. Táto firma pre nás 

pripravila deň, pri ktorom sme dostali veľa nových informácií 

ohľadom testovania a merania zariadení analyzátorov a 

analyzátorov siete. Zistili sme, ako fungujú veľké veci na základe 

jednoduchých princípov. Hrali sme rôzne súťaže, pri ktorých sme 

mohli vyhrať veľa zaujímavých cien. Pripravené bolo samozrejme aj 

občerstvenie. Venoval sa nám veľmi sympatický personál, ktorý 

nám s ľahkosťou odpovedal na každú našu otázku. Ku koncu akcie 

sme sa s každým rozlúčili dostali sme pekné diplomy a veľa nových 

informácií do života ohľadom elektrotechniky. Chceli by sme sa ho 

zúčastniť aj tento rok. 

        II.CE  

       



Prečo je marihuana nebezpečná? 

 

Dnes je veľmi obľúbený názor, že marihuana, táto droga mladých,  je 

viacmenej neškodná rastlina. Mnoho 

teenagerských filmov ju velebí, takže si 

veľa ľudí myslí, že nie je nebezpečná. Toto 

je obrovský omyl. Marihuana spôsobuje 

vážne a dlhodobé poškodenie organizmu a 

býva často vstupnou bránou k tvrdším a 

oveľa horším drogám. 

 

Okamžité následky užívania marihuany 

Marihuana vplýva na vnímanie času a priestoru. Po užití marihuany nastáva 

zhoršená koordinácia (preto je tak nebezpečná pri šoférovaní). Zhoršuje pamäť a 

sťažuje učenie. Keďže sa THC, zložka marihuany zodpovedná za "opojenie" ukladá v 

tukoch, je ťažko z organizmu odbúrateľná a jeho účinok pretrváva týždne po užití 

drogy. Samozrejme, hovoríme o negatívnych účinkoch. Eufória odíde po 2-4 

hodinách :-). 

 

Dlhodobé užívanie a jeho dôsledky 

vedci sa domnievajú, že dlhodobé užívanie marihuany vo vyšších dávkach má súvis 

s výskytom psychóz a schizofrénie. Pritom ani nemusí ísť o užívanie väčších dávok. 

Keď kedysi bolo účinnej látky v rastline cca. 3 %, dnes vďaka šľachteniu existujú 

modely s obsahom až 25 % účinnej látky. Dlhodobé užívanie má dopad na sociálny 

život, prácu a kariéru a kognitívne schopnosti. Negatívny dopad sa prejavuje u detí 

na výsledkoch štúdia. Strácajú o všetko záujem. 

 

Následky ako dôsledok spôsobu užívania 

Najčastejšia aplikácia marihuany je fajčenie. Toto má negatívny vplyv ako na pľúca 

tak na srdcovocievny systém. Netreba ani hovoriť o negatívnych dopadoch na 

organizmus v raste. Zvyšuje sa náchylnosť na rakovinové ochorenie (5-10 krát 

vyššie ako u fajčiarov), znižuje libido a tvorbu spermií, vyvoláva poruchu 

menštruačného cyklu u dievčat. Zmeny nálady a osobnosti, panické stavy sú bežné. 



 

 

 

Na čo si dať pozor? 

Ak má dieťa začervenané či 

zúžené oči, návaly vlčieho 

hladu (tzv. munchies), je 

prehnane veselé, stráca 

koordináciu, je to varovný 

signál, že užilo marihuanu. 

U marihuany sú tiež časté 

zrakové halucinácie, takže 

ak sa napríklad zahľadí 

dieťa uprene na stenu a 

neodtŕha od nej oči, možno 

mu prebieha v hlave 

narkotický príbeh (niektorí 

v marihuanovom opojení 

videli drakov, víly, farebné 

záblesky...). Dobrý 

indikátor sú tiež slnečné 

okuliare, kúsky alobalu 

(na vodnú fajku z plastovej 

fľaše) vo vreckách, zápach 

dymu či kvapky do očí. 

 

Nepodceňujte marihuanu. Je to taký folklór porovnávať ju s cigaretami či 

alkoholom a zľahčovať jej negatíva. Z marihuany sa však oveľa častejšie 

prechádza na tvrdé drogy. Nie je to také romantické a nevinné ako vo filmoch. 

Väčšina generácie hippes začínala marihuanou. Mnoho z nich však skončilo na 

heroíne.  

 

Veľa šťastia. Dúfame, že takéto problémy v živote nebudeme riešiť. Ak áno, 

buďme pripravení. 



Biela Pastelka 2016 
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej 

pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej 

životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných 

prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej 

pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a 

sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a 

slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, 

ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a 

rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Vznikla v roku 1990 a svoje služby – 

špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu - poskytuje 

klientom vo všetkých krajoch bezplatne už 26 rokov. 

Zbierka sa konala 23.9.2016 Pani profesorka Buriánková nás rozdelila 

do skupín po dvojiciach. Každá dvojica mala svoje stanovisko.  Pár skupín 

bolo v Bratislave, ale aj v Ivanke. Veľa ľudí nás na začiatku obchádzalo, ale 

boli aj takí, ktorí nám ochotne prispeli aj bez toho, aby sme sa im museli 

prihovoriť. Ale skôr sme sa im museli prihovárať, pretože ako dobre vieme, 

na Slovenku je kríza, dokonca nám to aj jeden starší pán povedal. 

Našej škole sa podarilo vyzbierať: 111,14 € 

Na záver musím povedať, že pomôcť niekomu je veľmi dobrý pocit. 

 

 



Európsky týždeň športu 2016 

 

Dňa 13. septembra (utorok) 2016 sa naša škola Stredná 

odborná škola v Ivanke pri Dunaji, zúčastnila akcie 

Európskeho týždňa športu. Tento týždeň sa konal v dňoch od 

10. do17. septembra. Podľa informácií organizácie bol tento 

druhý ročník na Slovensku veľmi úspešný. Celkovo bolo 

zorganizovaných 437 podujatí vo viac než 200 mestách 

a obciach, na ktorých sa aktívne zúčastnilo 143000 detí 

a dospelých. Táto organizácia sa založila na základe výsledku 

barometra z roku 2013, ktorý ukazoval, že zapojenie do 

športu a pohybových aktivít je veľmi nízka. 

Každá trieda z našej školy aktívne zabehla svoju dĺžku 

trate. Počasie nám prialo a ako škola sme finišovali s časom 

1 hodina 24 minút aj 50 sekúnd. Pomohli nám dokonca aj 

niektorí učitelia, ktorí sa nebáli oprášiť tenisky a do boja 

vstúpiť s nami . 

 Najlepším výsledkom sa môže pýšiť 3. CD so slušným 

časom 3 minúty aj 20 sekúnd.  

Na našej škole bolo celkom účastných 16 tried. 

Aj týmto spôsobom by sme chceli poďakovať žiakom, že sa 

zapojili do tejto akcie a veríme, že o rok sa v takom počte 

prípadne väčšom počte uvidíme znova . 

 

 



 

Basketbal 

 

Dňa 24.11.2016 sme sa my žiacky, našej školy, spolu s Mgr. 

Zoltánom Fabom, naším trénerom, zúčastnili basketbalového 

turnaja v Senci. Vďaka dobrej príprave a najmä 

povzbudzovaniu nášho trénera, ale aj protihráčov, sme mali 

úžasné výsledky! 

Celkovo sme boli 4 reprezentačné tími a to: SOŠ Bernolákovo, 

SOŠ Senec, Gymnázium Senec a SOŠ Ivanka pri Dunaji. Ako 

prvý zápas po riadnej rozcvičke sme sa stretli so SOŠ Bernolákovom s výborným 

výsledkom 8:0. Gymnázium Senec  hralo spolu s nami ako druhé, výsledok bol tiež 

8:0 a čaká nás už len SOŠ Senec, kde sme si už oficiálne vybojovali prvé miesto, 

s úžasným výsledkom 16:0. 

Všetky, aj pán tréner, sme sa tešili výhre a za odmenu sme si mohli dať bagety 

a zákusok! Po tom úžasnom zákusku sme sa zhodli, že zápasy boli kľudné 

a priateľské, pričom sa nikomu nič nestalo. Deň sa nám páčil a tešíme sa, že ideme 

ďalej !  

 

 

Ostatné športové výsledky 

Florbal dievčatá   okresné kolo  1. miesto 

Florbal chlapci  okresné kolo  1. miesto 

Futsal chlapci  okresné kolo  5. miesto 

 

 

 

 



Stolnotenisový turnaj 

Dňa 7.12.2016 sa uskutočnil okresný stolnotenisový turnaj v Senci na 

gymnáziu. Hrali aj dievčatá aj chlapci, družstvo chlapcov tvorili Simon 

Bohunický,  Tomáš Štolc, Samuel Kandil a Erik Šajben a družstvo 

dievčat Vanesa Dóczová, Lenka Belanová, Klaudia Štepánovská 

a Marta Miklošová. Hrať sa začalo okolo ôsmej a skončili sme 

o druhej hodine. Bol to veľmi dobrý deň, kde sme všetci vydali zo 

seba všetko. Bolo tam veľa stredných škôl, ktoré mali šikovných 

hráčov, hlavne u chlapcov, tí to ľahké nemali. Hralo sa na 3 víťazné 

sety. Po každom zápase čo sme dohrali, sme išli nahlásiť výsledky. 

Hrali sa iba dvojhry, štvorhra sa hrala iba vtedy, keď boli zápasy 

nerozhodné, aby sa vedelo, ktorá škola postupuje ďalej. Navzájom 

sme sa všetci podporovali a držali si palce. Chlapci bojovali, 

nevzdávali sa ani do posledného bodu, všetky zápasy 

mali natesno, no  bohužiaľ to 

nestačilo, aby sme postúpili. 

Nakoľko sme nevyhrali všetky 

zápasy, umiestnili sme sa na 

peknom poslednom mieste. 

Dievčatá, každá jedna, sme 

tak isto bojovali a išli sme 

si za najlepším výsledkom. 

Umiestnili sme sa na 

prvom mieste v okresnom 

kole. Hrdo sme si odniesli diplom, 

z ktorého sme sa veľmi tešili. No najviac  

nás potešil postup do krajského kola. 

VaNi 


