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Úvodník 
alebo slovo sme dodržali...    

Milí čitatelia, 

všimli ste si? Trochu sme zrýchlili. Prišli nové posily a staré sily tiež zapracovali. 

Hneď v úvode sme sa vrátili na koniec školského roka a zaspomínali si na 

lesnícku všestrannosť, ktorá bola príjemným spestrením čakania na 

vysvedčenie. Nemohli sme vynechať ani voľbu Miss jablko 2018 na Ovocnom 

festivale v našej botanickej záhrade. Sokoliari zaleteli do Rakúska na 

poznávaciu exkurziu a na Slovensku si zase zalovili s orlami. Prváci prežili 

imatrikulácie, štvrtáci stužkové, trubači boli na seminári. A tak sme písali 

a máme tu nové číslo a aj nové mená. Veríme, že Katarína Balážová, Klára 

Králová a Marek Klučinec vydržia a budú písať aj ďalej. Štiavnica je zasnežená, 

tak si uvarte čajík a začnite písať alebo kresliť. Na škole a na internáte sa deje 

veľa vecí.                

Prajeme vám príjemné čítanie. 

Vaša redakcia 
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Lesnícka všestrannosť  

1. miesto - Marek Kunst, Ľuboš Baláž, Adam Banák 

Lesnícka všestrannosť  

2. miesto - Adam Sabo, Miriam Dávideková, Henrich Belis 
spolu s pani  triednou  profesorkou  Monikou Malatincovou 
 

Ako sa dá príjemne zabaviť na konci školského roka? 

Nultý ročník školskej súťaže „Lesnícka všestrannosť 

 

Dňa 25 júna sa na Strednej odbornej škole 
lesníckej v Banskej Štiavnici, konal nultý 
ročník súťaže v lesníckej všestrannosti. Išlo 
hlavne o súťaž žiakov  tretích ročníkov, ktorá 
bola spojená s orientačným behom. Súťaž sa 
konala na našich školských lesoch v Kysihýbli, 
pričom jej podstatou bolo hlavne  zmeranie 
síl medzi žiakmi  tretích ročníkov, ako aj 
zhodnotenie nadobudnutých vedomostí 
a tiež  užitočne strávený čas „takto pred 
koncom školského roka“. Súťaž, ktorej sa 
zúčastnili nominované tímy, navrhnuté 
našimi profesormi, pozostávala z niekoľkých 
stanovíšt, ktoré boli „náhodným spôsobom“ 
rozmiestnené po lesnom poraste a v ktorých 
museli žiaci plniť jednotlivé úlohy. Úlohy, 
ktoré riešili naši žiaci na stanovištiach, boli 
zaujímavé a miestami sa veru bolo treba 
poriadne “posnažiť“, aby sa mohli dostať do 
vytúženého cieľa! Začiatok celej súťaže ako 
obvykle zahájili naši trubači, svojimi 
slávnostnými fanfárami. Potom sa už bolo 
treba len poriadne sústrediť na priebeh celej 
súťaže! Na prvom stanovišti, lesnom sklade, 
museli žiaci správne „vydruhovať „surové 
kmene, nachádzajúce sa na sklade a čo 
najpresnejšie vykonať sortimentáciu 
surového dreva. Následne museli opäť, čo 
najpresnejšie, odhadnúť a vypočítať objem 
ležatej guľatiny pod odborným dozorom pána 
profesora Ing. Martina Šomodíka a Ing. Petra 
Mališa, ktorí potom odchýlku tohto odhadu 
hodnotili jedným až piatimi bodmi, podľa 
veľkosti odchylu. Potom nasledovalo 
vypísanie „dokladu o pôvode dreva“, ktoré 
bolo opäť hodnotené jedným až piatimi 
bodmi. Ako posledná disciplína na tomto 
stanovišti bolo poznávanie piatich druhov 
drevíčok, ktoré bolo potrebné zapísať do 
zápisníka aj latinským názvom! 
Žiaci mali na stanovišti k dispozícií aj 
potrebné pomôcky  na zmeranie a určenie 
jednotlivých veličín ležatej guľatiny. Ďalším 
stanovišťom, bolo stanovište Hospodárskej 
úpravy lesov, kde mali žiaci výpočtom 
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metódy jednotných objemových kriviek JOK, 
zistiť zásobu porastu na vopred vytýčenej 
a označenej skusnej plôške 30x30 metrov. Na 
tomto stanovišti sa v podstate hodnotil 
výpočet zásoby lesného porastu. Odchýlka od 
skutočnej hodnoty, bola hodnotená bodovou 
zrážkou. Na vytýčenej skusnej plôške bolo 
potrebné spriemerkovať stojaté stromy 
„metódou naplno“ a zmerať výšku 
označeného stojatého stromu. Na túto 
disciplínu dostali naši žiaci hneď pri štarte 
k dispozícií taxačné priemerky,  mechanické 
výškomery a zápisníky pre výpočet zásoby 
lesného porastu metódou JOK + 
priemerkovací zápisník. Na správne meranie 
a celkový priebeh tejto súťažnej disciplíny, 
dohliadal pán profesor Ing. Ján Kotlár. 
Predposledným súťažným stanovišťom bola 
lesná škôlka Drieňová, kde mali  žiaci za úlohu 
najprv vytýčiť plôšku 20x20 centimetrov  pre 
zasadenie sadenice, určiť spon sadeníc na 
jeden meter a následne vysadiť sadenice 
buka lesného špeciálnym sadzačom, 
pomocou štrbinovej metódy. Druhou úlohou 
na tomto stanovišti bola poznávačka 
„prírodnín“, kde si žiaci mohli zopakovať 
nadobudnuté vedomosti z lesníckej botaniky, 
pestovania lesov a ochrany lesov. Po 
správnom  určení danej prírodniny, bolo 
potrebné zapísať jej latinský názov do 
priloženého  zápisníka. Túto súťažnú 
disciplínu hodnotila pani profesorka Ing. 
Katarína Gáliková a pán profesor Ing. 
Vladimír Gálik. Poslednou súťažnou 
disciplínou  bolo stanovište poľovníctva, 
ktoré sa nachádzalo na školskej strelnici. Na 
tomto stanovišti museli žiaci najskôr 
absolvovať súťažnú streľbu zo vzduchovky na 
jeden terč, kde sa hodnotilo 5 výstrelov. 
Potom nasledovalo bodovanie trofeje, pri 
ktorom mali naši žiaci k dispozícií meracie 
pásmo pre zistenie obvodu a dĺžky parožia, 
šubleru, váhu, tabuľky bodovania jelenej 
zveri a zápisník bodovania trofeje. Táto 
súťažná disciplína bola zameraná na presnosť 
určenia bodov trofeje s tým, že prvý najbližší 
odhad bol bez časovej penalizácie, druhý 
s penalizáciou troch minút a tretí 

s penalizáciou piatich minút. Poslednou 
úlohou tohto súťažného stanovišťa, bolo 
správne určiť jednotlivé stopy a lebky zveri, 
pričom tak, ako aj pri predošlých 
poznávačkách, sa aj tu hodnotilo hlavne 
správne posúdenie stopy a lebky. Pri tejto 
disciplíne bolo na určenie pripravených päť 
kusov lebiek a päť kusov stôp zveri, pričom 
ich názvy bolo treba opäť zaznamenať 
slovenským aj latinským názvom do 
pripravenej tabuľky. Túto disciplínu hodnotil 
pán profesor Ing. Ľubomír Engler  a pán 
profesor Ing. Štefan Petrikovič. Po príchode 
posledného súťažného družstva  na 
stanovište poľovníctva a po ukončení celej 
súťaže, nasledovalo krátke slávnostné 
vyhodnotenie našej súťaže v lesníckej 
všestrannosti. Pán profesor Ing. Ľubomír 
Engler za účasti našich trubačov, slávnostne 
vyhlásil výsledky a umiestnenie jednotlivých 
súťažných družstiev: 
Na prvom mieste sa umiestnila súťažná 
trojica v zložení Adam Banák, Ľuboš Baláž, 
a Marek Kunst z triedy 3.A. Druhé miesto 
obsadila súťažná trojica Miriam Dávideková, 
Dagmar Dujková a Henrich Belis z triedy 3.C. 
Tretie miesto zostalo pre súťažnú trojicu 
v podaní Martin Malatinec, Martin Kiac 
a Patrik Pavla z triedy 3.A. Druhou časťou 
tejto súťaže bol aj orientačný beh, ktorého sa 
zúčastnili najmä žiaci prvých, druhých, ale aj 
tretích ročníkov našej školy. Žiaci odštartovali 
tento beh zo strelnice s minútovým 
rozostupom a pomocou máp sa museli dostať 
ku trom stanovištiam, na ktorých im  
profesori  opečiatkovali lístok, ktorý slúžil ako 
doklad o tom, že bežec túto trasu už 
absolvoval. Následne v cieli už  bol žiakom 
hodnotený hlavne čas dobehnutia! Aj napriek 
tomu, že táto súťaž má za sebou len svoj 
nultý ročník, „odozvy“ žiakov boli pozitívne 
a veríme, že ďalší ročník už čoskoro prinesie 
nové skúsenosti, výsledky a prípadne  
porovná vedomosti našich žiakov so žiakmi 
iných stredných  lesníckych škôl na 
Slovensku! 

Patrik Pavla 4.A 
Foto Ľubomír Engler  
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Miss jablko 2018 – kandidáti v plnej kráse 

Muštovací tím 

Pozorné publikum 

Ovocný festival  
Miss jablko 2018  

Dňa 27.9.2018 navštívilo dolnú a hornú 

botanickú záhradu okolo 200 návštevníkov 

z radov materských, základných a stredných 

škôl, rovnako aj občania a turisti mesta 

Banská Štiavnica.  Dôvodom ich návštevy 

bolo podujatie s názvom „Ovocný festival“, 

ktoré zorganizovala Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatia 

bolo pripomenúť si Deň zdravia, zdravej 

výživy ako aj Deň jablka. Práve docenenie 

jabĺk, ich odrôd a ovocných sadov patrí medzi 

hlavné náplne týchto významných dní. 

Podstatná myšlienka tohto dňa spočívala v 

tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko 

predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i 

genetickej pestrosti. Na návštevníkov čakalo 

niekoľko zaujímavých aktivít. Tou prvou bola 

prehliadka hornej botanickej záhrady so 

sprievodcom, ktorý návštevníkom poskytol 

zaujímavé informácie o domácich, ale aj 

cudzokrajných drevinách.  V dolnej botanickej 

záhrade čakali na návštevníkov ukážky 

tradičného spracovania jabĺk, akým je 

muštovanie, ochutnávky jednotlivých odrôd 

rastúcich v ovocnom sade ako napríklad 

Rubín, Jonathan, Red delicious, 

Grahamovo, Matkino,... Nechýbali rôzne 

súťaže a hlasovanie za Miss jablko 2018. 

Práve tento titul Miss jablko 2018 získala 

odroda Rubín s počtom hlasov 80. Ide 

o odrodu, ktorá svojím tvarom, farbou, 

vyrovnanosťou i veľkosťou, sa blíži 

k dokonalosti. Jej plody sú veľké, atraktívnej 

farby a vynikajúcej chuti. Pre návštevníkov 

sme si prichystali aj výstavu vyše 40-tich 

rôznych odrôd jabloní a hrušiek, o ktorých 

pôvode,  ale aj ako jednotlivé odrody 

determinovať sme sa dozvedeli od odborníka 

z radov pomológov Mrg. Bruna Jakubca, PhD. 

Žiaci druhého ročníka porozprávali 

návštevníkom, ako sa dajú jablká uplatniť v 

teplých i studených, slaných i sladkých 

pokrmoch, no mohli si aj otestovať hmat pri 

určovaní rôznych druhov ovocia pri aktivite 

„prekvapenie vo vrecku“. Veríme, že o rok 

nám matka príroda nadelí bohatú úrodu 

ovocných plodov opäť, aby sme mohli 

zorganizovať druhý ročník ovocného festivalu 

v dolnej botanickej záhrade.  

Klára Králová 2.B 
Foto Peter Lacko 
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Imatrikulácie 
Prijímanie do cechu lesníckeho 

 

Dňa 24.10.2018 si pre nás naši štvrtáci 

pripravili imatrikulácie. S veľkým očakávaním 

a možno aj strachom, sme sa tešili na tento 

deň. Všetko sa začalo oficiálnou časťou, kde si 

pre nás pripravili niekoľko otázok o lesníctve, 

histórii našej školy a o Banskej Štiavnici. 

Pokiaľ sme správne odpovedali, dostali sme 

imatrikulačný list na znak toho, že sme sa 

oficiálne stali lesákmi. Stalo sa, že nám otázky 

nesadli a v takom prípade nám musel pomôcť 

aj náš krstný. Po skončení oficiálnej časti 

prišla  neoficiálna, ktorá sa začala veľmi 

zaujímavo. Naši štvrtáci alebo skôr štvrtáčky, 

si pre nás prišli až na izby internátu, odkiaľ 

sme sa všetci spolu premiestnili do telocvične 

už s pokreslenými tvárami. A tam to prišlo. Po 

skupinkách si nás volali plniť disciplíny, ktoré 

si pre nás pripravili. Lesnícka tradícia hovorí, 

že na prijatie do cechu lesníckeho, musíme 

byť prehnutí cez diviaka a dostať zopár 

úderov remeňom, je to takzvaná remeniáda. 

Niektorí z nás museli však ísť aj na posed 

a napodobniť ručanie. Myslím, že sa im to 

veľmi darilo. Touto cestou by  som sa chcela 

poďakovať štvrtákom, ktorí si pre nás 

pripravili fantastický program. Ďakujeme!  

 

Sudcovia 

Kati 

Prváci 

Katarína Balážová, 1.B 
Foto Ida Hradilová 

100% zábava A všetci spolu   7



Exkurzia Rakúsko  
Na návšteve u susedov sokoliarov 

 

Sokoliarsky krúžok pod záštitou Strednej 

odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, 

pripravil v dňoch 15. a 16. septembra náučný 

výjazd do odchovných zariadení, zameraných 

na odchov vzácnych jedincov sokolov a orlov 

v Rakúsku. Výjazd od školského internátu sa 

uskutočnil ráno 7:00. Žiaci, dobre naladení 

a pripravení na nové zážitky, nasadli do 

školského „Trafiku“. Počasie nám zo začiatku 

vôbec neprialo. Báli sme sa, že bude celý 

víkend daždivý a Bratislava nám toto 

presvedčenie len potvrdila. Akonáhle sme sa  

však  priblížili ku prvému cieľu, počasie sa 

„umúdrilo“. Vyšlo slniečko a prvé veľké zážitky 

mohli prísť. Krásne prostredie hradu 

Rossenburg hneď očarilo viacerých  

sokoliarov  hlavne z toho dôvodu, že sa tam 

nachádzalo niekoľko vzácnych druhov dravých 

vtákov. Ako sokoliar pracoval na hrade aj náš 

bývalý žiak Ján Lukáš, ktorý bol aj naším  

sprievodcom. Hlavným sokoliarom a veľkým 

odborníkom výcviku a odchovu dravcov  na 

hrade je Vladimír Garaj. Jeho ochota a chuť 

naučiť našich mladých žiakov nepoznala 

hraníc. Okamžite sa nás ujal a predviedol 

špecifický lov s jastrabom krahulcom na 

holuba. Pri lietaní a love s „krahulcom“ bola 

krásne badateľná jeho obratnosť a srdce pre 

lov. Špecialista, lovec vtáčej koristi, sa hnal za 

holubom aj v hustej mladine a nerobil mu 

problém prelet cez stiesnené otvory. Súčasťou 

sokoliarne na hrade Rossenburg je aj časť, kde 

sokoliari majú kone. Tu sa chytila možnosti 

žiačka Sofia Holečková, ktorá pomohla pánovi 

Garajovi s prípravou a prejazdením koní. Na 

nádvorí sa medzičasom pripravili sokoliari 

s dravcami, ktoré sa mali pripraviť na lietanie 

ku sokoliarovi na koňa. Dôležitým bolo, aby 

dravec nemal zlú skúsenosť s koňom 

a naopak. Pán Garaj prízvukoval našim 

sokoliarom, že najdôležitejšie je pripravovať 

vtáky na koňa, keď sa ešte len učia a začínajú 

trénovať. Nasledoval výcvik mladého orla 

skalného s Jánom Lukášom.  Po pár 

podarených preletoch však orol spanikáril 

a zaletel. Žiaci si vďaka tomu mohli vyskúšať aj 

fungovanie rádio telemetrie a dohľadanie 

mladého orla. Orol sa šťastlivo vrátil domov 

Filip Luštiak vychutnáva nádherný výhľad 

Nádherné dravce 

Slovenský sokoliar pán Anton Hagara 
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a zážitky pokračovali v odchovnom zariadení 

v blízkosti hradu. Tam sme mohli vidieť 

kvalitné odchovné voliéry na odchov vzácnych 

sokolov loveckých a sokolov sťahovavých. 

Každá čas odchovne mala svoj význam či už 

pre mladé vtáky a ich výcvik, alebo jednotlivé 

staršie jedince, ktoré sa používali na lov, 

prípadne na vystúpenia dravých vtákov. 

Nasledovalo vystúpenie dravých vtákov, kde 

sa postupne prestriedali dravce ako: sokol 

lovecký, sokol rároh, výr skalný, orol skalný, 

orliak bielohlavý, orliak bielokrídly, jastrab 

lesný, orol stepný a sup bielohlavý. Pred 

zotmením nás pán Garaj vzal aj do revíru, kde 

nám predviedol lov pomocou sokola 

loveckého na bažanta a tréning sokola na 

drona. Prvý deň plný zážitkov sme zakončili 

opekačkou s rodinou pána Garaja a so 

sokoliarom Janom Lukášom. Druhý deň začal 

budíčkom na hrade Rosenburg, kde naša 

expedícia prespávala. Po rozlúčení sme sa 

vydali na neďalekú odchovňu v St. Leonharde. 

Privítala nás pani Hiebelerová, ktorá nám 

predstavila odchovné laboratórium a voliéry, 

zamerané na odchov prevažne orla skalného. 

Hlavne mužská časť expedície žasla nad 

pestrosťou poddruhov a veľkosťou orlov 

skalných. Po prezretí odchovne nás pani 

Hiebelerová zaviedla na zámok Waldreichs, 

kde pripravujú dravce na lov a zároveň majú 

stálu scénu pre sokoliarské vystúpenia. Dravce 

mali rozmiestnené v sekciách podľa druhov. 

Prešli sme cez exotické dravce ako karančo, 

myšiak štvorfarebný, jastrab lesný, sokol 

lovecký, sokol rároh, sokol sťahovavý, orol 

skalný, orol kráľovský, orliak morský, orliak 

bielokrídly a supy hnedé. Osobitnú časť tvorili 

sovy. Keďže v Rakúsku je zákon o zákaze 

používania malých sov na vystúpeniach 

dravcov, dá sa ich zahliadnuť iba vo voliérach. 

Po krátkom prezretí dravcov nasledovalo 

vystúpenie, kde všetky druhy, okrem sov, 

lietali. Žiakov najviac zaujal prílet mladého 

orla kráľovského z väčšej výšky na ruku 

a prelety supov hnedých. Ľuďom neprístupné 

časti sokoliarne obsahovali zavesené hrazdy, 

kde sedeli orly pripravujúce na loveckú 

sezónu. Náš sprevádzajúci a tiež slovenský 

sokoliar pán Anton Hagara, nám vysvetľoval 

dôležitosť prípravy orlov skalných pred 

loveckou sezónou. Následne sme sa presunuli 

do sokoliarskeho múzea, kde pán Hiebeler 

vystavoval svoju zbierku sokoliarskych 

materiálov,  obrazov a pomôcok, ale aj 

preparáty vzácnych dravcov, vývoja plodu vo 

vajíčkach, staré knihy a rôzne poznatky zo 

sveta sokoliarstva. Vzácnosťou je aj zriadený 

prvý sokoliarsky archív na svete, pod záštitou 

rakúskeho klubu sokoliarov a pána Hiebelera, 

ktorý obsahuje všetky dostupné materiály 

o sokoliarstve v rôznych jazykoch sveta. Je 

voľne dostupná pre účely štúdia a vedeckej 

práce a zároveň ako miesto stretnutí 

zástupcov rakúskeho klubu sokoliarov 

a vzácnych hostí. Poslednými zastávkami dňa 

boli lesnícke, rybárske a poľovnícke zariadenia 

na lesnej správe Waldreichs. Vyspelosť 

zariadení a hlavne tradičná lesnícka produkcia 

aj iných produktov ako drevnej hmoty, 

študentov veľmi zaujala. Videli, že sú aj iné 

metódy a spôsoby , ako môže lesná správa 

fungovať. Verím, že študenti sokoliarskeho 

krúžku si vzali dostatok vedomostí 

a skúseností z exkurzie a bude ich to 

motivovať v ďalšej sokoliarskej činnosti. Na 

záver by som sa chcel poďakovať vedeniu 

školy, že nám umožnilo podobnú akciu 

uskutočniť a verím, že do budúcna 

nadviažeme na ďalšiu spoluprácu. 

Text a foto Ing. Ľubomír Engler 
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Unikátna výzdoba z listov 

Slávnostný príchod 

Navždy sa zachová  

v pamäti stužková... 
 Stužková slávnosť 4.A triedy 

 

Tak ako to už na našej lesníckej škole býva 

dobrým zvykom, aj tento rok sa konala už 

tradičná „lesnícka“ stužková slávnosť. Ako 

prví sme mali možnosť absolvovať túto 

nezabudnuteľnú udalosť nášho života my – 

žiaci 4.A triedy. Bol to naozaj azda najkrajší 

večer, aký sme doposiaľ ako študenti tejto 

školy zažili a pred tvárami našich pánov 

profesorov a rodičov, sme sa cítili byť 

odhodlaní vstúpiť do dospelosti. Samozrejme, 

že každá takáto slávnosť si vyžaduje aj svoju 

prípravu a veľké množstvo vynaloženého 

úsilia a ani v našom prípade tomu nebolo 

inak. Už od začiatku školského roka  sme sa 

začali rozprávať o tom, ako by takáto slávnosť 

mala vyzerať a čo všetko je potrebné 

pripraviť a zaobstarať. Názory ľudí boli rôzne 

a občas sme sa dostali do situácie, kedy sme 

sa nezhodli, ale samozrejme to k tomu patrí. 

Keďže stužková slávnosť  bola špecifická 

najmä tým, že bola lesnícka, zhodli sme sa na 

zachovaní dlhoročnej tradície a priestory 

školskej telocvične a aj okolie domova 

mládeže, kde sa konala, sme vyzdobili 

nádherne voňajúcimi smrekovými vetvičkami, 

dubovým a javorovým lístím. Čakali nás síce 

dni tvrdej práce a zhonu, ale práve tu sa 

ukázala naša vytrvalosť, pracovitosť a ochota 

pomáhať si ako jeden kolektív. Po dokončení 

spomínanej výzdoby nasledovali organizačné 

veci ako napríklad nákup surovín na prípravu 

slávnostnej večere a tvorba večerného 

programu. Dni ubiehali veľmi rýchlo, až 

nakoniec nastal očakávaný večer, kedy sme 

sa naplno tešili z nášho študentského života 

a mladosti. Na chvíľu sa odreagovali od 

každodenných povinností a prežili vstup do 

dospelosti. Bol to večer, kedy nám bola 

pripnutá slávnostná maturitná stužka nádeje 

na znak toho, že už nie sme len „malé 

neposedné deti“, ale zodpovední a silní mladí 

ľudia, ktorí sa čoskoro postavia pred 

najväčšiu skúšku svojho života akou je 

maturita. Celý večer teda prebiehal pokojne 

a niesol sa v duchu zábavy a radosti. Ako prvý 

prišiel na rad slávnostný nástup a zoradenie 

žiakov do polkruhu, kedy sme po prvýkrát 

oficiálne predstúpili pred pánov profesorov 

a našich rodičov plní očakávaní a chuti do 

života. Potom nasledoval zborový spev 

GAUDEAMUS IGITUR, v zapätí po ňom 

príhovory, fotografovanie, ohňostroj, 

častušky, tortičky, tanec, tombola.... Skrátka, 

náš večer pre nás a o nás. Večer, ku ktorému 

nás priviedla pani profesorka triedna, 

profesorský zbor a milovaní rodičia. Bez 

pomoci  ktoréhokoľvek z nich, by sme na 

tomto mieste nestáli.  Úprimné ďakujeme za 

pomoc, radu, podanú ruku, ale aj za 

napomenutie a každú vyslovenú životnú 

skúsenosť.  Len tak sa vytvárajú hodnoty 

k zodpovednosti a tá je cieľom dospelosti.                   
Patrik Pavla 4.A  

Foto Jaroslav Červeň 
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Slávnostný príhovor Martina Malatinca Pani triedna profesorka Ing. Katarína Gáliková pripína 

maturitnú stužku Denisovi Cillingovi 

  
Poďakovanie pánovi vychovávateľovi Tomášovi 
Mlynárikovi 

Slávnostný prípitok žiakov  4.A triedy 

  
Rodičovský tanec Spoločné sfúknutie častuškových tortičiek 

 

  
Denis Cilling a Peter Ursíny predvádzajú svoje herecké 
umenie 

Každý chce črep pre šťastie...  
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Ing. Katarína Gáliková 
pani triedna profesorka 

Naša triedna učiteľka, 
na hodinách mučiteľka. 
Má nás ona veľmi rada, 

ťažké chvíle s nami zvláda. 
Keď sa vo dverách zjaví, 

poznávačka sa nám marí. 
 

Ľuboš Baláž 
Ľuboš to je pretekár, 
lampu už raz zosekal. 

Teraz chodí už len peškom, 
alebo sa zvezie s Marečkom.   

 

Adam Banák 
Adam je spoľahlivý človek, 

vybaví ti čokoľvek. 
Školu veľmo nemá v láske , 

radšej sa venuje svojej kráske 

 
Samuel Danielis 

Samko  to je človek veľký, 
rád si kúpi cigaretky. 

Na parkovisku si jednu dá, 
Samko , ten dobré srdce má. 

 

Martin Kiac 
Na svet sa z výšky díva, 

vojakom by sa chcel stať. 
Maťko, ktorý v Nitre býva, 
basketbal vie dobre hrať. 

 

 

 

 

Tomáš Mlynárik 
pán vychovávateľ 
Veľký je on ako hora, 
na všetkých sa díva z hora. 
Ľadovým medveďom sa stal, 
nový smer v živote nám dal. 
Fotí všetky krajinky, 
beťár je to malinký. 
 

Alex Samuel Balga 
Bez brady to nie je on,  
všade chodí s úsmevom. 
Alex to je dobrý človek , 
každému je priateľom.  

 

Denis Cilling 
Na Matize z Nitry prišiel, 
chlapec, čo má šachy rád. 
Basketbal si zahrať išiel, 
Denis je s hudbou kamarát. 
 

Adam Gajdoš 
Adam to je chlapina, 
chutí mu aj slanina. 
História tá ho baví, 
na dejepis je ten pravý. 
 

Matej Kováč: 
Autá derie ako trenky , 
zo Sihli on prišiel k nám. 
Kade chodí ma frajerky , 
je to Matej-  veľký pán. 
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Kristián Kubáš 
Kiko je Štiavničan starý, 
vo Zvolene sa mu darí. 
Keď on príde do školy , 
každému hneď hovorí, 

odpovedať zajtra pôjdem, 
ak dnes domov vôbec dôjdem. 

 

Marek Kunst 
Marek to je chlapec pekný, 

pevný ako s azbestu. 
Má však iba jednu chybu, 

nevie si nájsť nevestu. 
 
 

Martin Malatinec 
Holá hlava, veľký nos. 

Všetci vieme, kto je boss. 
Fitness tréning miluje , 

Martin, ten rád športuje. 
 
 

Erik Pinke 
Činky dvíha, svaly spína, 

úmev stále používa. 
Do mobilu v kuse hľadí , 

Erika my máme radi. 
 
 
 

Marek Sabó 
Neďaleko Levíc býva, 

fotopasce ľuďom skrýva. 
Na octávii všade chodí, 

na rybách sa mu dobre vodí. 
 
 

Richard Šlachta 
Niekedy bol veľmi malý, 
už narástol o dve hlavy. 
Pri Štúrove býva blízko, 

je to náš malý Riško. 
 

Peter Ursíny 
Traktorista je to veľký, 

miluje špinavé montérky. 
S pílkou robiť to má rád , 
je to Peťo ,náš kamarát. 

 
 

 
 

Libor Kubizniak 
Husle,basa,fujara, 
na všetkom rád vyhráva. 
Hustá brada, dlhé vlasy , 
je to Libor - plný krásy.  
 
 
 
Filip Luštiak 
Horehronský je to chlap, 
heligonku má on rád. 
Sokoliar je to veľký, 
nezľakne sa pálenky. 
 
 
Patrik Pavla 
Paťo to je rozum veľký. 
Učebnice sú jeho priateľky. 
Pozná všetky odpovede,  
vždy pomôže ,keď to chcete. 
 
 
Denis Jozef Petrášek 
Ak niekam odviesť potrebuješ, 
Jožina hneď kontaktuješ. 
Do Golfa on sadá hneď, 
rýchlostí má iba päť. 
Po jednej ich kvaltuje , 
ako malý sa raduje. 
 
Andrej Sabol 
Podpoľiansky  šuhajko, 
to je náš Andrejko. 
Gél na vlasoch stále nosí, 
písomky vždy odpísať musí. 
 

Ernest Terebessy 
Na chýbanie expert je to, 
keď sa skúša, už ho nieto. 
Tankovanie dvojeurové , 
to je také Ernestové. 
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Častušky 4.B pani triedna profesorka Mgr. Mária Smutná 

 

 

Tomáš Vážan 

Tomáš na hodinách tíško sedí, 

pri písomkách farbu mení. 

V posilke ťažké váhy dvíha, 

v učení však netkvie jeho sila. 

 

 

 

Frederik Lukáč Kuruc 

Freďo  svižný  akrobat,  

svoju alfu mával rád. 

Všetko riešil logicky,  

občas trochu tragicky. 

 

 

 

Michal Majerský 

Miška niečo napadne,  

aj tak to vždy zabudne. 

Chalan to je do partie,  

každý si s ním pripije. 

Na poľovačku sa vyhovorí , 

mamku tým vždy prehovorí. 

 

 

 

Pavol Marko  

Palo Marko alias Pišta, 

na hodine sem - tam drísta. 

S notebookom sa zahráva,  

konšpirácie podáva. 

 

 

 

Martin Perniš 

Maťko to je naše knieža,  

čistá hlava, duša svieža. 

Ruky má jak lopaty,  

zvláda poľovnícke debaty. 

 

 

 

Martin Pohorelec 

Maťko pohy Pohorelec, 

to je ťažký Marvelovec. 

Aj keď sa na počítačoch hrával,  

jednotky aj tak stále mával. 

 

 

Lukáš Svitok 

Lukáš milovník božkovu, 

nekašle on na školu. 

Audinku má v srdiečku,  

ľúbil každú dievočku. 

 

 

 

 

Matúš Száraz 

Matúš je náš podnikateľ,  

od písomiek unikateľ. 

V robote je poctivý  

a k profesorom úctivý. 

 

 

                           

Ján Šoučík 

Janko je náš  predseda, 

predsa on je nezbeda. 

Na ochrane zalomí, 

no Hriňovú nezradí. 

Nožíky má vždycky veľké,  

nebude on za zlé v telke. 

 

 

 

Pavol Vretenička 

Keď je Štiavnica ráno hmlistá,  

dorazí k nám traktorista.  

Je to Palko Vretenička,  

červenajú sa mu líčka. 
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Rastislav Ziman 

Ruskú rúru Rasťo nosí,  

diviak padne hneď za rosy.  

V hrdle mohutný hlas skrýva,  

s každým za dobre vždy býva. 

 

 

 

 

Šimon Trnka 

Šimi Trnka z Terchov, 

každému je pri ňom hej. 

V robote je ako píla, 

v tom sa skrýva jeho sila. 

 

 

 

Radomír Ďurina 

Radomír Ďurina  

to je veľká chlapina. 

Nezdolá ho hrabina,  

ani Smutnej ruština. 

 

 

 

 

Adam Gombala 

Gombík to je naša hlava,  

o sebe rád vedieť dáva.  

Zaspí vždy na hodine,  

však nebude gazdovať na 

holine. 

 

 

 

Adam Kriek 

Adam to je náš kynológ,  

s časom vždy on drží krok.  

Na triednickú nezaspí, 

priemerkuje porasty. 

 

 

 

 

 

 

Dávid Kupček 

Dávid Kupček to je pán,  

jednotky vždy dostával. 

Zo Zvolena  dochádzal, 

po Kalvárii sa prechádzal. 

 

 

 

Ladislav Lenk 

Lacko náš je maskot triedny, 

nebude on lesník biedny. 

Maľovanie on má v krvi, 

jačmenný sľad on veľmi ľúbi. 

 

 

 

 

Tomáš Lenner 

Kde sa fľaška otvorí, 

tam sa Leny objaví.  

Kedysi mal dlhé vlas, 

teraz dáva fajnové účesy.  

Myslivca on veľmi ľúbi, 

každej dievke lásku sľúbi. 

 

Foto Jaroslav Červeň  15



Častušky 4.C pani triedna profesorka Ing. Monika Malatincová 

 
 

Kristína Jánošíková  

Kika v škole prvá býva, 
kým sa nám ešte len sníva. 
Politikov máva na lavici  

a dravcov zasa v srdci.  

 
 

 
 

Henrich Belis  

Hory, lesy, to je jeho,  

po skalách sa driape smelo.  

Karimatka, spacák, lano,  

každému on vraví kámo.  

 

 
 

 
 

Tomáš Dávid  

Tomáš to je pártyman, 

pretancuje noc i deň. 

Na matike mu to ide, 

smeje sa on kam len príde. 

 
 

 
 

Miriam Dávideková  

O polnoci vychoš volá, 
kde sa Mimi zase túla.  

S Jankou v kelte tancuje,  

pekné šaty miluje.  

 

 

 
 

Dominik Kukumberg  

Kukuč v triede sedí tíško,   

chcel by dravca s menom 

Miško.  

Z Častej pochádza, kde víno 

dobré zreje,  

no jeho priateľka mu už 

srdce láskou hreje.  
 

 

 

Alžbeta Kremlová  

Betka stále rozpráva, 

taktiež ona meškáva. 
S Dominikom stále žvaní, 
ženské názory si ona bráni.  
 

 

 
 

Alessio Drago  

Keď sa povie Alessio,  

otvára sa knieža – víno. 

Saxík, banjo do ruky mu daj,  

a flašu ihneď otváraj.  
 

 

 

 
 

Dagmar Dujková  

Hlások tenký, duša 

bojovníka,  

mozog ako zo slovníka.  

Raz nás ona liečiť bude,  

keď na výbornú vyštuduje.  

 
 

 

Monika Ľuptáková  
Aj keď nemá všetkých desať 

pokope, 

s radosťou ťa dokope. 

Mó po škole večne spáva,  

s učením to nie je sláva.   

Ostrý jazyk ona má,  

z pálenky si rada dá.  

 
 

Zuzana Demianová  
Zuza to je naša Zrada,  

za výčapom stojí rada.  

Herbie to je auto jej,  

víno do nej len tak lej.  
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Foto Jaroslav Červeň 

Jana Malajová  
Janka na lavici hlavu má, 

s mobilom sa v kuse hrá.  

Stále ona dačo je 
ani gram však nepriberie.  
 

 

 
 

Robert Hulvák  

Robko ten sa dobre učí, 
angličtina ho však mučí. 

Florbal, futbal on hrá rád, 

je to však náš kamarát.  
 

 

 
 

Adam Sabo  
Školu dosť rád vynecháva, 

a po nociach on hry hráva. 
Na kávu je labužník, 

v pití neprekoná ho fakt nik. 

 
 
 

Magdaléna Garaiová  

Megie tá sa stále učí, 
v hlave jej už z toho hučí. 

O polnoci zvykne trúbiť, 
nočný kľud nám všetkým rušiť. 

So svojou láskou stále volá, 
to by nebola ona.  
 

 

Martina Sucháňová  

Maťa je dobrá trubačka, 

baví ju každá poľovačka. 

Nahnevaná vkuse býva, 
nám sa z toho už len zíva. 
Úsmev má ako slniečko, 
povie o nej kade-kto.  
 
 

 

Dominik Hrdlička  

Domčo je náš pyroman, 
obľubuje s vínom džbán. 
Páči sa mu vinobranie, 

nepriateľom mu bolo česanie. 
 

 

Veronika Petková  
Bastián je Vevin dravec,  
trávi s ním času ona kopec.  
Za notebookom sedáva  
a poznámky si robieva.  
 

 

 
 

 

Adriana Schusterová  

Keď pri odpovedi to nevie, 

ona sa len stále smeje. 

Jednorožec je jej láska, 
Aďka to je naša kráska.  

 

 
 

Dominika Macková  

Šaty ona stále nosí, 

pri odpovedi stále prosí. 
Na ruštine sa zakecáva, 

psíkov ona rada máva.  
 

 
 

Miroslava Babíková  

Vysoká je Mia veľmi, 

tvrdohlavá je fakt - ver mi! 
V rôznych kútoch sveta bola, 

v jazerách sa kúpe holá.  
 

 

 

 

Šimon Ernek 

V bufete on kávu pil,  

Moniku nie raz vytočil. 

S Aldom sú ako bratia,  

pri pálenke si čas krátia.  

 

 

 

Alexandra Tomková  

So Šimim v bufete sedáva 
na hodinu potom meškáva. 

Pežotka už rýchlo fičí, 
po večierke ju víno ničí. 

Keď ide na párty, 
čakaj ju len o pár dní.  
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Foto Wlado Poliak Photography 

 

Ing. Monika Malatincová 

Triedna to je poklad náš, 
poďakovanie jej patrí od  

každého z nás. 
Sranda s ňou vždy veľká je, 
no bojíme sa, že raz nás pobije. 

Starosti jej robíme, 
no aj tak sa ľúbime                                                                                                                         

                                                Alexandra Matušková    Ľudmila Ríčiová 

Naša stužková... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spoločná fotka s pánom riaditeľom Ing. Miroslavom Ďurovičom  zo stužkovej slávnosti 4.C triedy 

Adam Sabo s tablom 4.C triedy 

Sokoliarka Kristína Jánošíková  
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Martin Kovalčík, Alžbeta Kremlová, Michaela 
Pršancová, Dávid Kupček, Kristína Blaschkeová 
pri čítaní vyhlásenia žiakov lesníctva 

Zelená kvapka krvi za zdravý 

les 24. november 2018  

37 darcov krvi  

 
Vážené dámy, vážení páni, milé deti, 
jednoducho všetci priatelia lesa a lesníctva, ktorí 
sme sa dnes zišli vo Zvolene, v meste lesníctva, 
aby sme podporili – Zelenú kvapku krvi za zdravý 
les. 

Aj my, žiaci Strednej odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici, chceme touto cestou 

vyjadriť svoj názor,  postoj, svoju podporu lesu 

a lesníctva na Slovensku – krajine lesov v srdci 

Európy. 

Veď aj v našej lesníckej hymne sa obrazne 

spieva: „Zelená krv v žilách prúdi“. Áno, 

v týchto slovách je zachytená hlboká myšlienka. 

Byť lesníkom nie je len povolaním, ale je to 

predovšetkým poslanie.  

Poslanie, ktoré sme zdedili po generáciách 

našich predkov,  svedomito sa starať o naše 

prírodné bohatstvo – lesy. Pestovať ich, 

zveľaďovať,  chrániť a odovzdať našim 

nasledovníkom. 

Veď len zdravé lesy nám dokážu poskytnúť tieň, 

zadržať vodu, chrániť pôdu, dať zvieratám 

domov a nám ľuďom,  množstvo úžitkov. Ale čo 

je najdôležitejšie, lesy sú pľúcami našej Zeme. 

Pľúcami, ktoré dýchajú presne opačne ako tie 

naše a preto my len vďaka nim môžeme 

dýchať.  

Len zdravé lesy sú jedinečným 

a nenahraditeľným filtrom vzduchu 

zachytávajúcim prach a škodlivé látky v ňom. Sú 

špongiou a filtrom vody, ktorú zadržujú, čistia 

a postupne uvoľňujú. Kyslík a voda sú dva 

nenahraditeľné prvky nielen nášho života, ale 

celkovo pre život na Zemi. 

Les rastie dlho, niekoľko generácií človeka. 

Preto lesy, ktoré my dnes sadíme, pestujeme 

a vychovávame, odovzdáme k úžitku našim 

nasledovníkom. Je to ako štafeta, ktorá však 

nikdy neskončí.  

Les nás ľudí chráni, živí a poskytuje nám 

materiál od kolísky až po hrob. Drevo nás 

v rôznych formách obklopuje po celý život. Je 

to jediná obnoviteľná surovina, ktorá sprevádza 

človeka od nepamäti  nielen ako palivo, ale aj 

ako najstarší konštrukčný materiál v histórii 

ľudstva. 

Les. To nie je len drevo, to nie sú len stromy. 

Les je veľmi zložitý prírodný mechanizmus, 

v ktorom všetko so všetkým súvisí. 

Les a jeho funkcie nedokážeme ničím nahradiť, 

a keď, tak len čiastočne. Lesy sú dôležité pre 

zdravie a pohodu človeka, upravujú vlhkosť 

a teplotu krajiny, spevňujú pôdu, sú domovom 

rastlín a živočíchov, ktorým poskytujú úkryt 

a potravu. 

My, žiaci lesníctva, sa hrdo hlásime k odkazu 

našich predkov a po ukončení štúdia  sa 

o zverený lesný majetok chceme starať tak, aby 

sa k nemu po nás, tak ako aj my teraz, hrdo 

hlásili aj generácie našich nasledovníkov. Lesy 

sú naším spoločným prírodným bohatstvom. 

Bohatstvom, ktoré budeme pripravení po 

ukončení štúdia zakladať, pestovať, zveľaďovať 

a chrániť. 

My, žiaci lesníctva, chceme pokračovať  

v šľapajach našich predchodcov a napĺňať 

odkaz Jozefa Dekreta - Matejovie: 

„Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú 

predpokladom udržania života na Zemi.“ 

 

                                                               LESU ZDAR! 
 

Martin Kovalčík, 3.A 

Foto –vn- 
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Lovy s orlami 
Sokoliari v akcii 
 

Dňa 5.12 až 7.12. 2018 sa už po 34. krát 

konali „Lovy s orlami“, ktoré zorganizovala 

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej 

Štiavnici. Lovy sa konali v 

poľovných revíroch v Žemberovciach, 

Hontianskych Trsťanoch a Bátovciach.  

Lovov sa zúčastnili naši sokoliari zo 
Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, 
jeden sokoliar z Chorvátska a jeden zo 
Salzburgu v Rakúsku. So svojimi  9 orlami 
skalnými ulovili počas 3 dní 1 líšku a 11 sŕn 
a srnčiat. Tento výsledok nebol len 
zásluhou šikovnosti dravých vtákov a ich 
majiteľov, ale aj študentov našej školy 
z krúžkov sokoliarskeho, poľovníckeho, 
kynologického a trubačského, ktorých 
úlohou bolo vyplašiť a nadháňať zver 
sokoliarom, ktorí stáli so svojimi operenými 
priateľmi na okrajoch remízok a jarkov. 
Lovov s orlami sa zúčastnili aj trubači, ktorí 
celú poľovačku doprevádzali poľovníckymi 
signálmi. Svojou účasťou nás potešili aj 
študenti zo Strednej odbornej školy pod 
Bánošom z Banskej Bystrice, kde sa taktiež 
začal vyučovať  predmet sokoliarstvo. 
Počas 3 dní nepadol ani jeden výstrel. Práve 
preto sokoliari považujú lov za asistencie 
dravcov za najférovejší spôsob lovu, kde 
šance dravcov a zveri sú vyrovnané. 

Spravidla jedno alebo dve vypustenia 
z desiatich, keď orol korisť uloví, sa 
považuje za úspech. Lovy s orlami majú 
špecifické zákonitosti. Základným 
pravidlom pri púšťaní orla je zakričať 
„OROL“, aby na potenciálnu korisť mohol 
byť pustený len jeden orol, inak by si 
v súboji o korisť mohli orly vzájomne 
ublížiť.  
Ako každá poľovačka aj táto končila 
výradom. Ulovená zver sa položila na 
výradisko na pravý bok, v rohoch horeli 
ohne,  trubači odtrúbili signál „výrad“ a 
následne odznel príhovor poľovného 
hospodára, ktorý odovzdal úspešným 
lovcom zálomok. Tohtoročným kráľom 
lovov sa stali opäť naši absolventi Ing. Peter 
Križan so svojou 10 ročnou skúsenou 
orlicou a Ing. Miro Mozola. Práve na týchto 
lovoch sme mali možnosť vidieť aj 
slávnostný obrad pasovanie nášho 
čerstvého absolventa Janka Lukáša, ktorý s 
mladou orlicou prvýkrát ulovil srnčiu zver.   
Bolo veľmi pekné pozerať sa na prácu 
skúsených orliarov, ako s radosťou pracujú 
so svojimi dravcami. Bol to pre nás veľmi 
pekný zážitok a už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník.  

Marek Klučinec, 2.A 
Foto   Jozef Hlásnik

 

                                                  Slávnostný výrad 
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8. medzinárodný študentský seminár trubačov 
19.-21.10.201 Písek, Česká republika 

 

„Ak sa ani jedno poľovnícke alebo lesnícke 

podujatie nezaobíde bez hlasu lesníc, dosiahli 

sme náš cieľ“ 

Tak znel výrok Pavla Porubana - významného 

textára poľovníckych signálov. Naši mladí 

a začínajúci trubači si tento výrok zobrali 

k srdcu a zúčastnili sa 8. medzinárodného 

študentského seminára trubačov, ktorý sa 

konal na pôde Strednej odbornej školy 

lesníckej v Písku.  Cieľom 3 dňového seminára 

bolo získať praktické skúsenosti v hre na lesný 

roh a lesnicu, rovnako si aj nacvičiť súťažné 

skladby na Akademickú súťaž, ktorá sa bude 

konať v apríli 2019 v Českej republike. 

Seminára sa zúčastnili nielen študenti našej 

školy, ale všetkých stredných lesníckych škôl 

zo Slovenska a Čiech. Počas slávnostného 

zahájenia medzinárodného seminára bol 

v areáli arboréta pri lesníckej škole posadený 

pamätný strom – jedľa španielska. Na jej 

výsadbe sa podieľali zástupcovia a riaditelia 

všetkých zúčastnených škôl. Seminár 

vyvrcholil koncertom na námestí 

u Kamenného mosta v Písku, kde odzneli 

slovenské a české poľovnícke signály, rovnako 

aj niekoľko fanfár ako napr. Akademická 

fanfára, Gratulácia, Krepký pochod, či 

Nemecké halali. Žiaci Strednej odbornej školy 

lesníckej v Banskej Štiavnici sa predstavili 

Banskoštiavnickou fanfárou, ktorá bola 

skomponovaná Michalom Olosom v roku 

2015, na motív známej baníckej piesne 

„Vstávaj Handzo hore, na baňu klopajú“. 

Skladba bola sprevádzaná zvukom klopačky, 

čo bolo pre českých priateľov nezvyčajné a aj 

vďaka tomu sme zožali s touto skladbou veľký 

úspech. Tento seminár bol pre nás veľkým 

prínosom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, 

ktorý sa bude konať o rok, tentokrát na 

Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove.  

Marek Klučinec, 2.A  
foto Ivana Šimková 

 

 

Naši trubači - Róbert Beňo, Ladislav Buček, Marek Klučinec, Anna Krahulcová, Patrícia Kaniariková, Ivana Šimková, Štefan Petrikovič 
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Čo to tu lieta? 
Diskusia o opeľovačoch na našej škole 

 

O opeľovaní ste už iste niekedy počuli. Opelenie 

nastane, keď si rastliny rovnakého druhu medzi 

sebou vymenia pohlavné bunky, ktorými sú 

väčšinou samčie peľové zrnká. Pri hmyzoopelivých 

rastlinách sa tieto zrnká v podobe peľu zachytávajú 

na chĺpkatých telách rôzneho hmyzu – opeľovačov. 

Tie pomáhajú, popri návštevách viacerého počtu 

kvetov, preniesť peľ z jednej rastliny alebo kvetu na 

iný, a tak zabezpečiť rozšírenie génov rastlín na 

dlhšie vzdialenosti, pričom sa podporí genetická 

rôznorodosť rastlinnej populácie – druh rastliny sa 

môže lepšie prispôsobiť stresovým podmienkam 

v krajine. Keďže v dnešnej dobe ľudia neberú 

prílišný ohľad na drobnejšie formy života, 

(používanie pesticídov, ničenie prirodzených 

stanovíšť, sadenie monokultúr, preto je ich život 

a zachovanie ich druhov všeobecne vážne 

ohrozené), pani profesorka Mlynáriková sa rozhodla 

pozvať k nám do školy pani inžinierku Gallayovú, 

aby nám vysvetlila, ako tomuto „vymieraciemu 

trendu“ predchádzajú vo Zvolene študenti Fakulty 

ekológie a environmentalistiky TUZVO.V úvode 

diskusie nám pani Gallayová rozdala kartičky 

s fotkami bedničiek s rôznymi druhmi ovocia a 

zeleniny, a tie sme mali postupne zoradiť podľa 

príslušnosti k sezóne vzostupne od jari až do jesene. 

Uvedomili sme si, že všetku túto úrodu nám 

zabezpečujú včely a opeľovače, bez  pomoci ktorých 

by naše stravné menu vyzeralo a chutilo celkom 

fádne a chýbali by nám v ňom dôležité látky 

obsiahnuté práve v ovocí a zelenine. Súčasťou 

ďalšej aktivity bolo porovnanie stavu určitých 

zmapovaných oblastí spred tridsiatich rokov 

a v súčasnosti. Porovnávali sme percento 

zastúpenia lesných pozemkov, lúk, pasienkov 

a sadov oproti využívanej ornej pôde. Zaznamenali 

sme zlepšenie od čias socialistického režimu, čo nás 

potešilo. Dozvedeli sme sa, že priamo vo Zvolene, 

pri TUZVO vysadili prváci „Včelí bufet“ – záhon 

pozostávajúci z kvetov a rastlín vhodných pre 

opeľovače v každom ročnom období. Že na 

sídliskových lúkach (napr. na Sekieri) zaviedli 

mozaikovitý spôsob kosenia tráv – aby nebolo 

devastované prostredie rastlín a živočíchov, ktorí tak 

majú dostatok priestoru pre svoju existenciu, pričom 

sa zohľadnili aj potreby ľudí. Takýmto kosením sa 

dáva prednosť aj takým druhom, ktoré by 

v extrémnych podmienkach lúk (vysoká alebo 

priveľmi nízka vegetácia) neprežili. V minulosti efekt 

koscov a kosačiek nahrádzal dobytok prirodzene sa 

pasúci na týchto lúkach. Pri areáli TUZVO sa tiež 

úspešne podarilo založiť „Dažďovú záhradu“, ktorej 

úlohou je zachytávať dažďovú vodu na ďalšie 

využitie, poskytovať priestor na rekreáciu 

a ochladzovať strechu, na ktorej je založená. 

Opeľovačmi môžu byť okrem včiel medonosných aj 

včely samotárky (tunelárky, pieskárky, drevárky, 

murárky), tiež čmeliaky, mravce, pestrice, motýle 

i menšie vtáky či netopiere. V súčasnosti až 75% 

celosvetovo hlavných 100 druhov plodín závisí od 

opeľovania hmyzom. Hodnota včiel a opeľovačov 

stúpa úmerne s ľudským dopytom po jedle 

a plodinách. Zarážajúci je však fakt, že vo svete 

sledujeme výrazný, miestami až tragický pokles 

počtu včelstiev a druhov opeľovačov. 

Tak ako im môžeš pomôcť Ty? Zapoj sa do aktivít 

podporujúcich prirodzenú zeleň v mestách, vyrob si 

domček pre včely samotárky alebo hmyzí hotel, 

nauč sa včeláriť a vedz, čo je pre včely dobré. Alebo 

len nechaj rásť „burinu“, fantázie sa medze nekladú. 

A pamätaj na Einsteinove slová: 

„Ak umrie posledná včela, ľudstvu zostávajú 4 roky 

života.“ Včielkam a písaniu zdar. 

                                               

 

                                          Text: Dáška Dujková, 4.C 

Foto: Zuzana Gallayová 

https://www.pluska.sk/fotogaleria-zahradkar/?foto=&clanok=497498 

Usilovné včeličky 
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Návrat ku koreňom 
Čo je to prírodné pochovávanie? 

 

Prírodný (alebo "zelený") pohreb je bezpečná a 

právna pohrebná prax, ktorá využíva biologicky 

odbúrateľné kontajnery, zabraňuje používaniu 

cementu a toxických tekutín na balzamovanie. 

 

Kde sa dá na Slovensku pochovať v súlade s 

prírodou? 

 

Záhrada spomienok je prvý prírodný cintorín 

na Slovensku, na ktorom sa spája úcta k ľuďom 

so šetrnosťou k prírode. V Záhrade spomienok 

nenájdete žiadne náhrobky, popol zosnulých je 

ukladaný ku kvetinovým záhonom či ku koreňom 

stromov. Popol môže byť do zeme uložený priamo 

alebo v rozložiteľných urnách. Mená zosnulých 

nesú kamenné tabuľky. Obrady poslednej rozlúčky 

sa odohrávajú najmä pod šírym nebom a ich 

podoba sa odvíja od potrieb a vkusu pozostalých.  

 

Záhrada spomienok je súčasťou mestského 

cintorína Zlatý Potok vo Zvolene. Vznikla 

spoluprácou neziskovej organizácie Živica, mesta 

Zvolen a združenia Ke kořenům, ktoré zakladalo 

Les vzpomínek – prvý český prírodný cintorín 

v Prahe. 

  

Aké urny sa používajú v prírodnom 

pohrebníctve? 

 

Popol je možné uložiť buď vsypom do jamky 

alebo v rozložiteľných urnách, ktoré sú vyrobené z 

recyklovaného papiera technikou papier – maché.  

Vítané je aj vytvorenie a prinesenie si vlastných 

urien či schránok, ktoré sú ekologicky rozložiteľné 

a neobsahujú žiadne, pre prírodu škodlivé látky. 

Odporúčané sú najmä schránky z prírodných 

materiálov ako papier, drevo, prírodné tkaniny 

alebo prútie. 

 

Aká je finančná stránka prírodného pohrebu? 

 

 nájom urnového miesta (uloženie urny 

alebo vsyp) sa platí na Správe cintorína: 20 

eur /5 rokov (v prípade záujmu sa dá 

predlžovať vždy po 5 rokoch) 

o urna z recyklovaného papiera: 50 

eur (v prípade, že nejde iba o vsyp, 

ale o urnové pochovanie) 

o kamenná tabuľka: 50 eur 

o sviečky: 0,60 eur/kus 

 

 čas spojený s prípravami pohrebu, obradu 

a konzultáciami: 

o 7 eur/hod. /pracovný deň 

o 10,50 eur/hod. /víkend 

o 14 eur/hod. /štátny sviatok 

 

Text: Jakub Moncman, 3.B 
Zdroje: https://www.zahradaspomienok.sk/#preco-zahrada; 

Foto: http://www.tvnoviny.sk/domace/1869044_chceli-by-ste-aby-z-

vas-po-smrti-vyrastol-strom-je-to-mozne; 

https://www.instagram.com/bezobalis/ 
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Zo života žiackej školskej rady 
„Osobnosť člena žiackej školskej rady, - rozvoj komunikačných a tímových 

zručností“ 10.-11.12.2018 

   
Seminár bol zameraný na základné 
charakteristiky žiackej školskej rady, 
motiváciu, pozitíva, funkcie a aktivity.  V 
úvodnom bloku sa predstavili účastníci 
seminára. Súčasťou tejto časti bola aj aktivita, 
ktorá mala za cieľ poodhaliť vlastnú motiváciu 
k práci, zároveň motiváciu iných 
a komunikačné schopnosti jednotlivých 
členov žiackych rád. Bol predstavený aj zákon 
číslo 596/2003.  Samotný zákon definuje ŽŠR 
ako orgán, ktorý umožňuje demokraticky sa 
vyjadriť žiakom k podstatným otázkam, 
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 
a vzdelávania. ŽŠR sa zaoberá výberom 
obsahu a metód vyučovania, vzdelávacích 
projektov, kurikulárnou reguláciou obsahu 
učiva a voľbou predmetov. Oblasť jej 
pôsobenia tiež zahrňuje záležitosti a konflikty 
týkajúce sa regulácie školského života, vzťahy 
s učiteľmi, pracovníkmi školy, údržbu 
a prestavbu budovy, problémy s dopravou či 
službami. ŽŠR okrem iného organizuje 
podujatia školy – záležitosti vzťahu školy 
s vonkajšou komunitou, mimoškolské aktivity, 
spolupracuje s mimoškolskými organizáciami 
a občianskymi združeniami. ŽŠR volí 
a odvoláva zástupcu žiakov do Rady školy, 
zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi 
a vedeniu školy – záležitosti a konflikty 
jednotlivca týkajúce sa záujmov a problémov 
žiakov, záležitosti a konflikty vyplývajúce zo 

vzťahov jednotlivých žiakov alebo skupín 
žiakov. ŽŠR by mala vystupovať ako rovesnícka 
podpora, ako komunikačný kanál, ako zdroj 
učenia, ako konzultačný orgán a spolutvorca 
politiky školy, ako zlepšovateľ a tvorca nových 
vzťahov, ako zlepšovateľ podmienok 
a vybavenia školy a v neposlednom rade ako 
tvorca pozitívnej atmosféry. Medzi základné 
podmienky participácie patrí: výzva, spojenie, 
komunikačné kompetencie, rozhodovacie 
kompetencie, finančná gramotnosť 
a propagácia. Aktivity sa zamerali aj na 
legislatívu týkajúcu sa ŽŠR a s ňou súvisiace 
dokumenty, pričom nevyhnutnou súčasťou sú 
predovšetkým štatút, ktorý sa skladá 
z preambuly, kde sa uvádza adresa školy atď.  
a rôznych článkov, ktoré upravujú činnosť ŽŠR, 
zápisnica vrátane prezenčnej listiny, finančná 
agenda a plán práce na školský rok. Štruktúra 
ŽŠR: predseda, podpredseda, pokladník, 
nástenkár, zapisovateľka, tajomník, fotograf. 
V záverečnej časti seminára bol vytvorený 
priestor na diskusiu, ktorá sa zameriavala na 
výmenu informácií, aktivít a činností medzi 
žiakmi z jednotlivých škôl a odovzdanie 
spätnej väzby organizátorom školenia.  

David Gabriel Máté, 2.A 
Samuel Hronec, 2.B 

Mgr. Denisa Prokeinová, PhD. 
Foto CVČ Junior Banská BystricaÚčastníci školenia 

V zápale práce 
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Žiacka školská rada v teréne  
Úsmev ako dar  

 

Stredná odborná škola lesnícka 
v Banskej Štiavnici vyzbierala 
48,86 € 

V mene všetkých detí z detských domovov, rodín v 
ohrození a mladých dospelých, ktorým naša 
organizácia už vyše 25 rokov pomáha, nám 
dovoľte prejaviť úprimné poďakovanie za pomoc 
pri zorganizovaní a zrealizovaní zbierky Vianoce 
s Úsmevom 2018, v ktorej sa nám vďaka vašej 
pomoci podarilo vyzbierať v  Banskobystrickom 
kraji 3.332,92 eur.  My v Úsmeve veríme, že aj 
z mála sa dá urobiť veľa. Dieťa je to najcennejšie 
a preto ho treba chrániť.  Ďakujeme, že ste sa 
k nám pridali a podporili tak dlhodobosť a stabilitu 
našej práce. Peniaze budú použité v našom kraji za 
účelom systematickej práce s ohrozenými 
rodinami a deťmi, ktoré postupne pripravujeme 
na odchod z detských domovov. 

Čísla povedia niekedy viac ako slová (údaje sú z r. 
2017, r. 2018 ešte nie je spracovaný): 

Fakty o deťoch na Slovensku 
 
Na začiatku minulého roka bolo na Slovensku 1 
058 300 detí. Mimo rodiny vyrastalo 14 042 detí 
(1,32 %). V náhradnej rodinnej starostlivosti bolo 
8 902 detí. Vo všetkých typoch ústavnej 
starostlivosti vyrastalo 5140 detí. Z nich v detských 
domovoch bolo 4288 detí a 334 mladých 
dospelých. Na Slovensku je 91 detských domovov, 
z toho 66 štátnych. Priemerný vek detí v detských 
domovoch bol 8,87 roka. V roku 2017 bolo 
vyňatých približne 2000 detí z rodín. Priemerný 
vek detí vyňatých z rodín bol 5,84 roka. Rodičia, 
ktorí majú vyňaté deti, z nich: 35 % sa nechcelo o 
deti postarať, 14,21 % sa nemohlo o deti postarať, 
50,78 % sa nevedelo o deti postarať. Viac ako 56 % 
detí by sa mohlo vrátiť do svojich vlastných rodín, 
ak by s ich rodinami niekto systematicky pracoval. 

  
Karin Schindlerová 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj 

Opatrnosti nikdy nie je dosť 
 Súťaž „Bezpečné dni v práci 2018“ 

 
Dňa 12 júna 2018 sa na Strednej odbornej škole 
lesníckej v Prešove, uskutočnila súťaž Bezpečné 
dni v práci 2018, ktorej sa zúčastnila aj Stredná 
odborná škola lesnícka z Banskej Štiavnice. 
Hlavným organizátorom prvého ročníka súťaže bol 
„Odborový zväz – Drevo, lesy, voda“ , ktorý má 
práve  prostredníctvom tejto súťaže ambíciu 
vštepovať základné princípy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci  už počas vyučovacieho 
procesu a týmto zlepšiť samotnú pripravenosť 
mladých ľudí na prechod do pracovného procesu.  
Súťaž bola rozdelená do troch hlavných častí, 
ktorými boli: 
- Teoretická časť, teda všeobecne platné právne 
predpisy na zaistenie BOZP – (táto časť 
pozostávala ešte z písomného testu, ktorý 
obsahoval celkom dvadsať otázok). 
- Praktická časť – (riešenie modelových situácií). 
- Teoreticko – praktická časť – (poskytovanie prvej 
pomoci). 

Naša stredná odborná škola lesnícka sa na túto 
súťaž usilovne pripravovala niekoľko mesiacov 
a pod odborným dohľadom pána profesora Ing. 
Petra Mališa sme zorganizovali aj školské kolo, na 
ktorom sa nakoniec vybrala súťažná trojica žiakov 
v podaní Martin Malatinec, Patrik Pavla a Erik 
Pinke, ktorí  na tejto súťaži reprezentovali našu 
školu. 
Nakoľko sa jednalo ešte len o prvý ročník súťaže, 
bolo vidno, že niektoré disciplíny prekvapili nielen 
súťažiacich žiakov, ale dokonca aj samotných 
organizátorov tohto podujatia. 
No ako to už zvyčajne býva, každá  súťaž môže mať 
bohužiaľ len jedného víťaza, ktorým bola v tomto 
prípade Stredná odborná škola drevárska vo 
Zvolene. 
Ale nakoniec „všetci, ktorí sme sa zúčastnili tejto 
súťaže, sme boli tak trochu víťazmi“!!! 
 
                                                                       Patrik Pavla 4.A  
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Spoznáte nás?  
 Detské fotografie žiakov 4.A a 4.C       

 

Skúste uhádnuť, kto je kto. Správne odpovede nájdete dolu. 
 

    

1. 2. 3. 4. 

    
5. 6. 7. 8. 

    

9. 10. 11. 12. 

    
13. 14. 15. 16. 

   

4.A 
17. 18. 19.  

 
1. Adama Banák, 2. Adam Gajdoš, 3. Andrej Sabol, 4. Denis Cilling, 5. Denis Jozef Petrášek, 

6. Erik Pinke, 7. Filip Luštiak, 8. Libor Kubizniak, 9. Ľuboš Baláž, 10. Marek Kunst, 11. Marek Sabó,  
12. Martin Kiac, 13. Martin Malatinec, 14. Matej Kováč, 15. Patrik Pavla, 16. Peter Ursíny, 

17. Richard Šlachta, 18. Alex Samuel Balga, 19.Samuel Danielis 
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1. 2. 3. 4. 

  
  

5. 6. 7. 8. 

    

9. 10. 11. 12. 

 
 

 
 

13. 14. 15. 16. 

17. 

4.C 

 
1. Henrich Belis, 2. Alexandra Tomková, 
3. Tomáš Dávid, 4. Martina Sucháňová, 

5. Miriam Dávideková, 6. Adam Sabo,  
7. Alessio Drago, 8. Jana Malajová,  

9. Dagmar Dujková, 10. Dominika Macková, 
11. Šimon Ernek, 12. Monika Ľuptáková,  

13. Magdaléna Garaiová, 14. Alžbeta Kremlová, 
15. Domimik Hrdlička, 16. Kristína Janošíková,  

17. Robert Hulvák  
    

      foto naši rodičia Spoznali ste nás? 
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Naši bežci Ema Balgová, Lucia Malčeková, Lukáš Bíreš, 
Peter Ursíny a Samuel Karásek  

Lesáci behali... 
Cezpoľný beh 

 
Dňa 9.10.2018 sme sa zúčastnili na okresnom 
kole v cezpoľnom behu. Súťaž sa uskutočnila 
na Drieňovských lúkach v Banskej Štiavnici. 
Našu školu reprezentovali Peter Ursíny 4.A, 
Ema Balgová 1.B, Lucia Malčeková 1.B, Lukáš 
Bíreš 1.B, Samuel Karásek 1.B. V súťaži žiakov 
stredných škôl skončil na prvom mieste Peter 
Ursíny, Lukáš Bíreš na 8. mieste, Samuel 
Karásek na 9. mieste. V súťaži žiačok 
stredných škôl obsadila Ema Balgová 5.miesto 
a Lucia Malčeková 6.miesto. V súťaži družstiev 
skončili chlapci na 2.mieste.   Peter Ursíny sa v 

krajskom kole 18.10.2018 v Žiari nad Hronom 
umiestnil na 4.mieste. 
                                             Text a foto Juraj Kendera 
 

Nudíš sa? Poď si zahrať! 
Basketbal 

Naši žiaci sa basketbalu nezúčastňujú len na okresných súťažiach. Už 
budúci týždeň si zmerajú sily v súťaži ročníkov. V tejto sa predstaví 
jeden tím z každého ročníka. Súťaž organizuje pán vychovávateľ Miloš 
Javorský, ktorý bude aj rozhodcom.                                                    –mm- 

 

Lov lukom? 
Poľovník, sympatizant loveckej lukostreľby, záujemca 

o členstvo – dôležité informácie nájdete tu: 

 

- 2.marca 2018 o 11.00 hod.  – Ustanovujúca schôdza Poľovníckej organizácie Slovenského 

klubu loveckej lukostreľby Slovakbowhunting, v priestoroch SOŠL Banská Štiavnica. SOŠL 

na tomto zasadnutí prostredníctvom svojich zástupcov oficiálne požiada o zaregistrovanie 

jej členstva v tejto organizácii. 

- 13. februára 2018 (streda) o 17.00 hod. – prvé stretnutie Krúžku loveckej lukostreľby žiakov 

SOŠL BŠ v priestoroch ŠI SOŠL za účasti predstaviteľov SKLL.  Týmto dňom začína aj 

teoretická príprava záujemcov o získanie oprávnenia loviť lukom v poľovných revíroch 

(bližšie podmienky lovu lukom budú ustanovené pripravovanou poľovníckou legislatívou). 

Na príprave adeptov loveckej lukostreľby sa budú podieľať  zakladatelia a čelní 

predstavitelia SKLL a SPZ.  

- Záujemcovia o členstvo v krúžku (neskôr v SKLL) sa môžu prihlásiť u Ing. Antona Vanču.    
                                                                                                                                                              Ing. Miroslav Ďurovič        

 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloman Tóth znovu u nás 
 Stretnutie s Mr. Olympia v naturálnej kulturistike Kolomanom Tóthom   

Aj v tomto roku nás svojou návštevou poteší Koloman Tóth. Koloman je viacnásobný majster 

Slovenska, Európy ba aj sveta. Svoje rady nám bude rozdávať v jarných mesiacoch. S radosťou vás 

preto pozývame na  stretnutie, ktoré nám zabezpečil pán vychovávateľ Miloš Javorský. Keďže ide 

o jedinečnú príležitosť, očakávame vysokú účasť.                                                                Martin Malatinec 

Foto Miloš Javorský a https://www.youtube.com/watch?v=sxijaHpjBHw 

Najlepšie Kolomanove výsledky: 

 1. miesto Masters II MS INBA, 2012 - ČR 
 2. miesto Master II Naturálna Olympia INBA, 2011 - USA    
 1. miesto Masters II ME UIBBN, 2011 - Belgicko  
 1. miesto Masters II ME UIBBN, 2010 - Francúzsko  
 1. miesto Masters II ME UIBBN, 2008 - Španielsko 
 1. miesto Masters II MS WFF,  2008 - Poľsko 
 1. miesto Masters II ME UIBBN, 2007 - Francúzsko 
 1. miesto Masters II MS UIBBN , 2006 – Taliansko   

 

Koloman Tóth s Martinom Malatincom 
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Letokruhy – časopis pre lesníkov a všetkých, ktorí vedia čítať! 
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